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Abstract 
 
“Understand the customers value in use – A multiple case study of three industrial 
companies” or ”Förstå kundens bruksvärde – En multipel fallstudie av tre industriella företag” 
brings out the problem that it is easy to assume, what the value is for the customer.  
 
The questions asked for this thesis are:  

• How does the companies in focus, gather information about what effects the customers 
value in use?  

• How do the companies use this information in their business?  
 
The purpose is to examine how some industrial companies gather information about the 
customer’s value in use, on the bases from the five activities from Porter and how they can 
use this information. 
 
Three semi structured interviews were made for this investigation, with representatives from 
Atlas Copco Rock Drills, IL Recycling and Johnson Pump. 
 
The conclusions are that to gather information about the customers value in use, the company 
must work close with the customer. This information helps the company to improve their 
products, services and their relationships. 
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Sammanfattning 
 
I ”Förstå kundens bruksvärde – En multipel fallstudie av tre industriella företag” diskuteras 
begreppet värde, med en uppdelning i bruksvärde och bytesvärde. Bruksvärde är det som 
uppstår, när kunden nyttjar produkten i sin verksamhet. För att företaget ska kunna erbjuda 
sina kunder någonting som ger så högt värde som möjligt, krävs att de har kunskap om vad 
det är kunderna har nytta av i sin verksamhet. Problemet är att det är lätt att anta vilka nyttor 
och värden kunden söker. Bruksvärdet i en produkt eller tjänst som köps, kan påverka 
kundens övriga verksamhet. Alla delar i ett företag kan ha påverkan på vad kunden upplever, 
därför är Porters fem aktiviteter i Värdekedjan, intern logistik, produktion, extern logistik, 
marknadsföring och försäljning samt service, utgångspunkten i problemet. Företagen som 
undersökts är Atlas Copco Rock Drills, IL Recycling och Johnson Pump, alla stora B2B-
företag, som är verksamma i bland annat Örebro. Frågeställningarna som satts upp är: 
 

• Hur tar de fokala företagen reda på vad som påverkar kundens bruksvärde, i det 
som levereras? 

• Hur använder de fokala företagen sig av denna kunskap i sin verksamhet? 
 
Syftet är att undersöka hur några industriföretag tar reda på vad som påverkar kundens 
bruksvärde, utifrån Porters fem aktiviteter och hur dessa industriföretag använder sig av denna 
kunskap i sina egna verksamheter.  
 
Metoden har sin utgångspunkt i ”The research process onion”, en modell som delar upp 
metodprocessen fram till själva datainsamlingen. Undersökningen gjordes under en begränsad 
tid, genom tre intervjuer med personal från varje företag. 
 
Teorierna inleds med en diskussion om värde och den uppdelning av värde, som görs i 
undersökningen, bruksvärde och bytesvärde. Undersökningen har sin utgångspunkt i Porters 
fem aktiviteter i Värdekedjan. Teorier om vad som påverkar kundens uppfattning om 
bruksvärde, vad företagen behöver veta om kunderna och slutligen teorier om att använda 
kunskapen om kunderna, presenteras. Dessa teorier mynnar ut i ett analysverktyg, som utgår 
från just Porters fem aktiviteter. 
 
För att läsaren ska kunna få en djupare förståelse för undersökningen och de fokala företagen, 
beskrivs dessa och deras verksamhet kort. Atlas Copco Rock Drills utvecklar och tillverkar 
bergborrar för underjordsborrning, IL Recycling samlar in och förädlar restmaterial från andra 
företag och Johnson Pump designar och tillverkar pumpar till bland annat båtar och motorer. 
Empirin som samlades in i intervjuerna, beskriver respondenterna och deras arbetsuppgifter, 
kundrelationer och värdeskapandet i verksamheten. Analysen delas upp, företag för företag, 
med hjälp av analysverktyget. 
 
Slutsatserna av undersökningen är, att för att ta reda på vad som påverkar kundens 
bruksvärde, krävs närvaro hos och en dialog med kunderna. Den kunskap de samlat in hjälper 
dem att förbättra produktion, service och relationer. 
 
Nyckelord: Bruksvärde, nytta, B2B, Värdekedjan, kommunikation, marknadsföring 
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1 Inledning 
 
I detta inledande kapitel introduceras läsaren i problemområdet och vad som är värde i en 

produkt problematiseras. I problemformuleringen presenteras även de fokala företagen. 

Undersökningens frågeställningar, syfte, teoretiska och empiriska avgränsningar formuleras. 

 

1.1 Problemområde 
 
Utbytet av varor och tjänster, är något som existerat sedan urminnes tider. Även 
marknadsföring har funnits på ett eller annat sätt, under tusentals år, i exempelvis relationer 
och ”word of mouth”. Men det är först under de senaste tvåhundra åren, som grunden till 
teorier kring marknadsföring utvecklats, bland annat av Adam Smith.1 Marknadsföringen 
handlade om värde, om än inte i teorierna, då användning, value-added och utbyte av värde, 
låg i fokus i handeln. Produktionen var dock en standardiserad output och välfärden i 
samhället, mättes genom förvärv av varor och ”saker”.  2 Marknadsföringen handlade om att 
erbjuda färdiga produkter till kunder, så kallad klassisk marknadsföring, vilket i sig inte 
behöver ses som något värdeskapande.3 Vidare under 1900-1950-talet låg fokus fortfarande 
på produkter, produktion och transaktioner. En förändring inom teorierna och forskningen 
kom mellan 1950-1980-talen, då företagen började titta mer på vad kunderna vill ha och vad 
de anser är värdefullt att köpa. Kunden köper inte en vara eller service, om denne inte anser 
att den kommer att ha nytta av den.4 Berry (1983) myntade begreppet relations- 
marknadsföring som en ny del av service marknadsföring. Tidigt tryckte forskare på, att det är 
viktigt att utveckla ett förhållande mellan leverantörer och kunder i ett längre perspektiv, som 
kan integreras i både ett service perspektiv och ett business-to-business (B2B) perspektiv. 
Grunderna lades för, senare utveckling i relationsperspektivet, interaktion mellan köpare och 
säljare samt servicekvalitet.5 
 
Det som kan ses i dagens teorier, är att fokus ligger mer och mer på värdeutbytet i 
relationsmarknadsföringen. Olika perspektiv på värde kan dock skönjas. Genom ett perspektiv 
kan det ses som att värde skapas som ett erbjudande och levereras i återkommande 
transaktioner, i en relation, som leverantören till största delen tar hand om. I ett annat 
perspektiv skapas värde genom interaktiva processer i förhandlingsprocesser, under hela 
relationens livstid. Slutligen skapas och delas värde genom de interaktioner som finns i 
nätverk av relationer.6 
 
Det faktum att det är dyrare att attrahera nya kunder, än att behålla befintliga kunder, bidrar 
även det till vikten av, att företaget levererar ett värde till kunderna, som får dem att stanna 
kvar. Värde är inget som produceras i en fabrik eller på företagets kontor, utan det är något 

                                                
1 Frankelius. P, ”Kirurgisk” marknadsföring, (1997), s. 32f 
2 Ibid, s. 32f 
3 Ibid, s. 17 
4 Lusch. R. F, Vargo. S. L, Evolving to a new dominant logic for marketing, The service-dominant logic of 
marketing –Dialog, Debate and Directions, (2006), s. 6f 
5 Ballantyne. D, Christopher. M, Payne. A, Relationship Marketing: Looking Back, Looking Forward, (2003), s. 
159f 
6 Ibid, s. 161 
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som kunden upplever i sina kontakter innan, under och efter ett köp och även då de 
konsumerar eller använder tjänsterna och varorna som levereras.7  
 
Redan Aristoteles delade upp värdet av det som byttes, i bruksvärde och bytesvärde.8 Varor 
och tjänster som produceras, har ett bruksvärde som tillfredställer mänskliga behov. Har varan 
ett bruksvärde och kan bytas mot en annan vara eller likvida medel, har den även ett 
bytesvärde.9 Bytesvärde i en vara är det som en annan part är beredd att byta varan mot. Även 
det som kunden erbjuder har ett värde och då inte bara det pris som betalas utan även hur de 
betalar. Alla olika sätt som det går att betala, bidrar till det bytesvärde som både kund och 
leverantör får.10 Det viktiga är att komma ihåg att värdet i varan, är det som kunden anser är 
värde, inte det som leverantören tror att värdet är. För att ett byte ska kunna genomföras, 
måste minst två parter vara inblandande och båda parterna måste tro, att de över tiden drar 
fördelar av bytet.11 Bruksvärdet är det värde som varan eller tjänsten har när det brukas eller 
används, därav benämningen bruksvärde.  
 
Värde är ett brett begrepp och hur företaget använder sig av en produkt kan kanske också 
definieras som användningsvärde12, men det anser vi vara för brett. En dator kan ha fler 
program som gör att man kan använda den till flera användningsområden är det som det 
levererande företaget har levererat. Bredare användning än det som det levererande företaget 
ger, ser vi som användningsvärde. Det som endast påverkas av företaget i sig är det som vi 
definierar som bruksvärde. Vi anser också att bruksvärdet är det värde produkten ger i 
nyttjandet av den och nyttjandet av dess kringaktiviteter och inte endast det värde som 
produkten i sig ger. För att förenkla tankegångarna tar vi ett exempel med en penna. En 
pennas värde är att man kan skriva med den och kringaktiviteter kan vara tillgång, enkel att 
beställa, pris och att flera personer kan använda pennan. Bruksvärdet är produkten och att 
beställarens önskemål angående kringaktiviteter stämmer överens med säljarens erbjudanden. 
I den här uppsatsen syftar bruksvärde således inte endast till den fysiska produkten som 
levereras, utan vilka hjälpmedel och ytterligare tjänster som kan underlätta användandet av 
produkten. Bruksvärdet är alltså allt det som gör att användningen av produkten sker på bästa 
sätt, enligt kunden.    
 

1.2 Problemformulering 
 
Bytesvärdet är det värde, som uppstår genom att varan eller tjänsten levereras. Ett 
produktflöde åt ena hållet och ett finansiellt flöde åt andra hållet. Bruksvärde är det som 
uppstår, när kunden nyttjar produkten, i sin verksamhet. För att företaget ska kunna erbjuda 
sina kunder någonting, som ger så högt bruksvärde som möjligt, krävs att de har kunskap om 
vad det är kunderna har nytta av, i sin verksamhet. Så länge företaget vet om vilka värden och 
användningsområden kunden söker, spelar det ingen roll vilka dessa är.13  
 
Problemet är att det är lätt att anta vilka nyttor och värden kunden söker, det vill säga vilka 
kundens bruksvärden är. Vilka nyttorna är, varierar från företag till företag, det kan vara allt 

                                                
7 Grönroos. C, Service Management Och Marknadsföring – En CRM Ansats, (2002), s. 157 
8 Pålsson Syll, L, De ekonomiska teoriernas historia, (2002), s. 28f 
9 Ibid, s. 159 
10 Blois. K, Analyzing exchanges through the use of value equations, (2004), s. 251 
11 Ibid, s. 251 
12 Håkansson. H et al, Rethinking Marketing, (2004), s.138ff 
13 Blois. K, Analyzing exchanges through the use of value equations, (2004), s. 251 
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från en komponent som ingår i kundens slutprodukt till att vara råmaterial som förädlas av 
kunden. Exempel på hur det går att feltolka kunden är att företaget tror det är kvalitén på 
produkten som är den stora nyttan, när kunden egentligen anser att det är den korta 
leveranstiden som är det viktigaste värdet. Det gäller således för företaget, att systematiskt ta 
reda på information om nyttan för kunden. Frågan är då hur företaget tar reda på vad som 
påverkar kundens bruksvärde.  
 
Bruksvärdet i en produkt eller tjänst som köps, är knutet till nyttjandet och med andra ord kan 
man säga att det uppstår i kundens värdeskapande process. En modell som tar upp den 
värdeskapande processen i företag är Porters värdekedja14. Fem centrala aktiviteter i 
värdekedjan är intern logistik, produktion, extern logistik, marknadsföring och försäljning 
samt service, vilka påverkar varandra i skapandet av det som levereras.  För det säljande 
företaget är det således viktigt att ha kunskap om och hur det påverkar sina kunders fem 
aktiviteter. Med hjälp av Porters fem aktiviteter som verktyg kan bruksvärdet systematiskt 
analyseras och man kan undersöka hur de fokala företagen, det vill säga de företag som är 
med i undersökningen, tar reda på bruksvärdet inom specifika delar av kundens verksamhet. 
”Att ta reda på” syftar här till att samla in information som kan vara av nytta när företaget ska 
analysera vad som är viktigt för kunden.  
 
För att den insamlande informationen ska ha någon nytta, krävs det att den tas vara på inom 
företaget. Olika individer och olika delar hos kunden har olika bruksvärden. Kunden som 
helhet har en uppfattning om bruksvärdet, men eftersom företaget har flera kunder och dessa 
kunder har olika bruksvärden, blir de värden som företaget levererar i plural, det vill säga 
bruksvärden. Modellen Porters fem aktiviteter kan då även användas som ett verktyg till att 
analysera hur företagen använder den kunskapen i sin egen verksamhet. Porters fem 
aktiviteter kan analyseras både i säljarens och i kundens företag. Detta för att kunna se vilka 
delar av företagen som påverkar varandra. I denna uppsats definierar vi bruksvärde som den 
nytta kundens alla olika delar har av den produkt som levereras samt de kringaktiviteter som 
exempelvis service, leveranstid med mera.  
 
För att besvara frågan om hur företag tar reda på bruksvärdet hos sina kunder har vi valt att 
studera följande tre företag; Atlas Copco Rock Drills AB, IL Recycling och Johnson Pump 
AB. Dessa kommer att benämnas AC, IL och JP i återstoden av arbetet. 
 
 

1.3 Frågeställningar 
 

• Hur tar de fokala företagen reda på vad som påverkar kundens bruksvärde, i det som 
levereras? 

 
• Hur använder de fokala företagen sig av denna kunskap i sin verksamhet?  
 

1.4 Syfte 
Syftet är att undersöka hur några industriföretag tar reda på vad som påverkar kundens 
bruksvärde, utifrån Porters fem aktiviteter och hur dessa industriföretag använder sig av denna 
kunskap i sina egna verksamheter. 

                                                
14 Porter. M, Competive Advantage, (1985), s. 37ff 
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1.5 Avgränsningar 
 
Teoretiska diskussioner förs kring bruksvärde och bytesvärde ur ett historiskt perspektiv, men 
undersökningen avgränsas till att endast ta upp bruksvärde.  
 
Undersökningens teorier avgränsas till att endast vara inom marknadsföringsteori. 
Undersökningen har avgränsats till att undersöka hur integrerade företagen är med kunden. 
För att ta reda på det, har undersökningen haft sin utgångspunkt i Porters Värdekedja, där det 
tas upp 5 aktiviteter som påverkar värdeskapandet. Övriga delar i modellen används inte. 
Företag och kund ses som olika enheter och undersökningen avgränsas då från nätverksteorier 
som menar att företag och kund kan ses som en enhet. 
 
Undersökningen avgränsas empiriskt till att ta upp de fokala företagens uppfattning om 
kundernas bruksvärde, det vill säga att undersökningen avgränsas helt från kundens 
perspektiv. 
 
Efter att fem industriella B2B företag i Örebroområdet kontaktades via e-mail, ställde sig tre 
av dem positivt till undersökningen; AC, JP och IL. Att fem företag valdes att kontaktas, var 
att tidigare erfarenheter visat att alla kontaktade företag inte kommer att svara på förfrågan 
om att delta i undersökningen. Det var önskvärt att ha tre företag i undersökningen, då antalet 
både är hanterbart för läsare och författare, samt att det kan styrka slutsatserna om de liknar 
varandra. Att företagen som kontaktades låg i Örebroområdet, var av bekvämlighetsskäl. De 
Kriterier som företagen valdes efter var att de skulle vara industriföretag som har företag som 
kunder. Val av intervjupersoner gjordes tillsammans med företagen, för att intervjun skulle 
ske med den mest lämpade personen/personerna. Författarna gjorde även ett medvetet val när 
kontakt med företagen togs, genom att välja ut den person som ansågs mest passande, för att 
svara på undersökningens syfte och frågeställningar. Vid kontakten med AC och JP blev 
författarna vidarebefordrade till respondenterna, då de ansågs av företagen mest lämpade för 
undersökningen. Vid kontakten med IL blev respondenten den som kontaktades från början.   
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1.6 Disposition 

 
Figur 1: Disposition, egen modell 

1. Inledning Redogörelse för det som legat till grund för 
uppsatsen 

2. Metod 

Källförteckning 

3. Teori 

4. Empiri 

Presentation av val av ansats, synsätt och 
tillvägagångssätt 

Presentation av den teoretiska referensramen 
som tillämpas och analysverktyg 

Redovisning av de data som samlats in 

Analys av empirin med hjälp av teorin 

Redogörelse för de slutsatser som 
framkommit i uppsatsen 

Presentation av de källor som använts 

Bilaga för ökad förståelse för läsaren Bilagor 

6. Slutsatser 

5. Analys 
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2 Metod 
 
I metodkapitlet beskrivs undersökningens tillvägagångssätt. Motiveringar för de val som 

gjorts, presenteras tillsammans med teorier för undersökningsmetodik, detta för att stärka 

undersökningens trovärdighet. Läsaren introduceras för de modeller, som analysen baseras 

på, samt en avslutande kritisk diskussion om undersökningen förs. 

 

2.1 Ämnesval 
 
Författarna har under en tid försökt närma sig fenomenet värde och värdeskapande och reda ut 
hur olika parter ser på värde och vad som är värde för vem. Eftersom värde och vad värde är, 
är en subjektiv bedömning och ofta sker på en djupare nivå, än vad som går att mäta, delades 
begreppet upp och skalades av, för att kunna få det mer överskådligt. Uppdelningen gjordes 
till bytesvärde, som uppstår i transaktionen och till bruksvärde, som uppstår när 
konsumenterna använder och kan uppskatta nyttan av vad den produkt eller tjänst som 
levererats ger. Ett intresse grodde, att undersöka hur det säljande företaget tar in eller får 
kunskap om, vilket bruksvärde kunden har, i ett större perspektiv. 
 

2.2 Val av metodiskt tillvägagångssätt 
 
Arbetet har utgått från modellen ”The research process onion”, för att kunna få en 
strukturerad väg att gå, fram till slutresultatet. Begreppet värde är, som ovan nämndes, ett 
relativt subjektivt begrepp och för att kunna skala av och reda ut vad det var som skulle 
undersökas, underlättade det att ha denna metodmodell att utgå från.15  
 

 
Figur 2: The research process onion, Saunders M, Lewis P, Thornhill A, Research Methods for business 
Students, third edition, (2003), s. 83 
 

                                                
15 Saunders M, Lewis P, Thornhill A, Research Methods for business Students, third edition, (2003), s. 82 
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2.2.1 Undersökningsfilosofi 

Vilken undersökningsfilosofi en forskare har beror på vilken syn denne har, på hur kunskap 
genereras. Det är viktigt för fortsatt arbete att klargöra detta, då undersökningen kommer att 
präglas av hur forskaren anser att ny kunskap uppkommer.16 Författarna anser att kunskap kan 
genereras på flera olika sätt och att det är möjligt att besvara frågeställningarna med hjälp av 
statistisk data. Författarna ser dock, att införskaffa kunskap om sina kunder och omvandla 
denna kunskap till handling och konkurrensfördelar, sker till stor del genom subjektiva 
bedömningar hos företagets anställda. Dessa tillvägagångssätt och bedömningar av 
information behöver inte se lika ut på alla företag, de behöver inte ens se lika ut inom samma 
företag.17 Den sociala kontext vi lever i, påverkar bedömningarna och de kan ändras över 
tiden. Att skala av data som samlas in till delar av helheten, gör att mycket information och 
kunskap går förlorad. Eftersom organisationer är unika, är det inte heller lika viktigt att 
generaliseringar som görs i en undersökning är permanenta.  Förhoppningen är att kunskapen 
som genereras, ger en ökad förståelse för hur verkligheten kan se ut. Med detta som bakgrund 
kan det argumenteras för att författarna bygger fortsatt undersökning på en filosofi, likt den 
antipositivistiska forskningsfilosofin.18 
 

2.2.2 Undersökningsansats 

Forskning innehåller alltid teori. Antingen utgår undersökningen från befintlig teori, eller så 
skapas teorier av den empiri och analys som görs. Beroende på vilken undersökningsfilosofi 
forskaren har, blir valet av vilken undersökningsansats som är bäst lämpad för 
undersökningen, lite lättare att förstå.19  
 
Författarna började arbetet med att diskutera befintliga teorier, om värde och värdeskapande, 
för att sedan kunna ställa forskningsfrågorna som satts upp; hur tar de fokala företagen reda 
på vad som påverkar kundens brukvärde? och hur använder företagen sig av denna kunskap i 
sin verksamhet? Utgångspunkten är befintliga teorier och med hjälp av dessa har problem och 
syfte satts upp. Efter det har teorierna som används preciserats mer och ett analysverktyg har 
skapats.  
 

2.3.3 Undersökningsstrategi 
För att svara på uppsatsens frågeställning, behövs en undersökningsstrategi. Denna strategi 
ska innehålla klara objekt, som har sitt ursprung i frågeställningen som valts, visa på källan 
som data hämtas från samt ta hänsyn till de problem, som kan uppstå under uppsatsens gång. 
Den ska på ett tydligt sätt påvisa, att strategierna som valts är genomtänkta samt att visa på, 
att författaren har hög validitet i de strategiska undersökningsbeslut denne tar.20 
 
Undersökningen som gjorts är en multipel fallstudie21, vilket gör det möjligt att få en djupare 
insikt i processerna kring kunskapen om värdeskapande och bruksvärde, för de fokala 
företagens kunder. Datainsamlingsmetoden har skett genom semistrukturerade intervjuer.22 

                                                
16 Saunders M, Lewis P, Thornhill A, Research Methods for business Students, third edition, (2003), s. 83 
17 Ibid, s. 84 
18 Ibid, s. 84 
19 Ibid, s. 85 
20 Saunders M, Lewis P, Thornhill A, Research Methods for business Students, third edition, (2003), s. 90f 
21 Wigblad. R, Karta över vetenskapliga samband, (1997), s. 89 
22 Saunders M, Lewis P, Thornhill A, Research Methods for business Students, third edition, (2003), s. 93 
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Det har gjorts semistrukturerade intervjuer, då det var lättare att leda in respondenten på 
området genom denna metod, men trots det hade respondenten möjlighet att utveckla sina 
svar och fylla ut där denne ansåg att det var relevant.23 Författarna har valt att ha ett mindre 
antal undersökningsenheter, det vill säga tre stycken, för att kunna gå mer in på djupet i 
företagen och i frågorna, än vad som skulle vara möjligt om de var fler. Att ha fler än en 
undersökningsenhet, valdes för att kunna se om det finns vissa likheter mellan företag, eller 
om de alla går sin egen väg i sina strategier. Urvalet som gjordes var att det skulle vara 
likartade företag, så att de skulle vara lättare att analysera. Dock valde författarna att inte välja 
företag som var för lika, som till exempel konkurrenter, för att få en bredd på undersökningen. 
Bredden innebär att kunna belysa skillnader och likheter mellan olika branscher.  
 

2.2.3 Tidsperspektiv 

En viktig fråga i planeringen av en undersökning, är vilket tidsperspektiv den ska ha. 
Forskaren kan välja att göra en tvärsnittsstudie som studerar ett fenomen vid en vis tidpunkt, 
eller en longitudinell studie, som kan beskriva tendenser och processer. Ofta används en 
tvärsnittstudie för att beskriva en händelse eller för att göra jämförelser mellan 
organisationer.24  
 
Denna undersökning är en tvärsnittsstudie och valet gjordes, då syftet är att undersöka, hur 
industriföretag tar reda på, vilka kundens bruksvärden är. Dessa metoder kan ändras över 
tiden, men det är inte den utvecklingsprocessen som ska undersökas. Detta perspektiv 
behandlar relationen mellan två eller flera variabler, det vill säga, det väsentliga i en 
tvärsnittsstudie är, att data undersöks vid samma tidpunkt och att forskaren då kan få en ökad 
förståelse för strukturen på fenomenet.25  
 

2.2.4 Datainsamling 

Primärdata som samlats in, kommer från de intervjuer som gjorts med respondenter från AC, 
IL, och JP, den marina delen. Frågorna som ställdes, var direkt kopplade till undersökningens 
syfte och frågeställningar.26 Några av frågorna är med för att öka förståelsen för de fokala 
företagen och för arbetet. De sekundärdata som använts, bland annat till att presentera och 
beskriva de företag som deltog i undersökningen, kommer från företagens hemsidor och annat 
informationsmaterial som företagen själva sammanställt och delat med sig av. Företagens 
egna informationsmaterial hade från början inte samma syfte som denna undersökning, men 
den används inte heller i så stor utsträckning i analysen och slutsatserna.27 Att både primär 
och sekundärdata använts i undersökningen, beror på att det ger en ökad förståelse för 
företagen i fråga och deras verksamhet. Insamlingen av data skedde med intervjuer och 
granskning av de sekundära källorna.28 
 
 

                                                
23 Saunders M, Lewis P, Thornhill A, Research Methods for business Students, third edition, (2003), s. 246f 
24 Ibid, s. 96 
25 Halvorsen. K, Samhällsvetenskaplig metod svensk utgåva, (1989), s. 65 
26 Ibid, s. 72 
27 Saunders M, Lewis P, Thornhill A, Research Methods for business Students, third edition, (2003), s. 188 
28 Halvorsen. K, Samhällsvetenskaplig metod svensk utgåva , (1989), s. 62f 
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2.3 Kvalitet 
 
När det forskas och görs undersökningar av olika slag, kan de mätresultat som framkommer 
vara mer eller mindre trovärdiga. Graden av trovärdighet brukar utryckas genom att det talas 
om hög eller låg validitet och reliabilitet. Det är olika svårt att mäta olika parametrar. Det är 
till exempel relativt enkelt att mäta kön eller ålder, men det är problematisk att mäta 
beteenden och sociala aspekter, detta på grund av att det är svårt att definiera entydiga och 
observerbara hållpunkter.29 
 

2.3.1 Reliabilitet 
 
Eftersom det är en kvalitativ undersökning, som skett med hjälp av intervjuer och svaren i 
dessa intervjuer har tolkats av författarna, kan det vara svårt att få exakt samma resultat vid 
ytterligare en, oberoende undersökning. Det som gör att det är troligt att liknande resultat 
skulle kunna erhållas, är att frågorna som ställts utgår från syftet, problemformuleringar som 
satts upp och teorierna som använts.30 Författarna har även försökt att ställa frågorna till 
respondenterna på ett så neutralt sätt som möjligt och försökt att bortse från eventuella 
förutfattade meningar om företagen. 
 

2.3.2 Validitet 
 
Då intervjuerna var uppbyggda på ett semistrukturerat sätt, gavs respondenterna möjlighet att 
uttrycka sig adekvat. Intervjuerna med AC och JP bandades för att inget skulle gå förlorat. 
Intervjun med IL var tänkt att spelas in, men på grund av att eluttag saknades, omöjliggjordes 
detta. Vid alla intervjuer, fördes anteckningar av två av författarna och en fokuserade på att 
ställa frågor. Samtliga författare var delaktiga i att ställa följdfrågor och be om 
förtydliganden.31 Genom att i förväg ha arbetat fram relevanta frågor till intervjuerna med 
problembakgrund, syfte och problemfrågor som utgångspunkt, är förhoppningen att det som 
avses mätas är det som lyfts fram i intervjuerna.32 Efter att intervjuerna sammanställts, från 
band och anteckningar, har respondenterna läst igenom materialet, för att se att inga sakfel 
förekom. 
 

2.4 Källkritik 
 
Intervjuerna valdes att hållas i de olika företagens lokaler, för att minska besväret för 
respondenterna, samt för att de skulle känna sig trygga i sin arbetsmiljö. Kritik kan dock riktas 
mot att det kanske finns någon mer lämpad person att svara på undersökningens frågor, än de 
som intervjuades. Denna risk försökte författarna minska genom att redan i första kontakten 
med företaget förklara vilka vi var och vad vi skrev om, detta för att de lättare skulle kunna ta 
ställning till vem som var bäst lämpad för undersökningen. Kritik mot respondenterna kan 
vara att de ser intervjun som ett sätt att marknadsföra företaget och vinklar svaren till 
företagets fördel.  

                                                
29 Befring. E, Forskningsmetodik och statistik, (1994), s. 60f 
30 Halvorsen. K, Samhällsvetenskaplig metod svensk utgåva, (1989), s. 42 
31 Befring. E, Forskningsmetodik och statistik, (1994), s. 70 
32 Saunders M, Lewis P, Thornhill A, Research Methods for business Students, third edition, (2003), s. 101 
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Författarna har försökt att vara så öppna som möjligt för undersökningen och inte ha några 
förutfattade meningar. Dock kan detta vara svårt, då man inte alltid är medveten om dem. 
Intervjuerna har skett med personer, som varit insatta i företagen, men eftersom det har 
handlat om bergsborrar, pumpar och sophantering och författarnas kunskaper om dessa är 
bristfälliga, kan det ha uppstått missförstånd, när respondenterna beskrivit sin verksamhet. 
Intervjun med IL Recycling kunde inte bandas på grund av att respondenten inte hade något 
eluttag på sitt kontor. Detta ledde till att intervjun antecknas för hand av samtliga tre 
författare, vilket kan ha lett till att information gick förlorad.  
 
Data som hämtats från hemsidorna, är skriven om företagen, av företagen. Detta gör att 
informationen av naturliga skäl är vriden till företagens fördel.  
 
Litteraturen som valts till uppsatsen är av erkända författare till böcker och artiklar. Dock kan 
det finnas med mindre etablerade författare, då det i vissa fall var svårt att kontrollera de 
källor som böckernas och artiklarnas författare hade när de skrev dem. I de fall där det fanns 
möjlighet, har författarna gått tillbaka till grundkällan för att öka uppsatsens trovärdighet.  
 
Porters fem aktiviteter är väl etablerade inom marknadsföringsteorin, dock verkar synsättet 
avskalat och begränsat. För denna undersökning är dessa fem aktiviteter endast en 
utgångspunkt. 
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3 Teori 
De teorier som presenteras här, kommer sedan att ligga till grund för analysen i arbetet. 

Några av teorierna är inte direkt kopplade till frågeformuleringarna, men finns med för att 

läsaren ska få en förståelse för exempelvis bytesvärde och bruksvärde. Kapitlet avslutas med 

en motivering för teorierna, som mynnar ut i en analysmodell. 

 

3.1 Bytesvärde och bruksvärde 
 
Värde kan antingen ses som subjektivt eller objektivt. De som ser värde som någonting 
subjektivt, tror att en produkts värde bestäms av de personer som närvarar vid transaktionen. 
Inom den objektiva värdeläran, anses det att en produkt har ett värde, oberoende av den 
subjektiva upplevelsen, som transaktionens medverkande personer har. Den subjektiva 
värdeläran innebär, att produktvärdet har sin grund i hur pass väl produkten stämmer överrens 
med konsumentens behov, inte i själva produkten. Värdet är inte någon självständig egenskap 
i produkten eller något bestående. En människas behov är en grundläggande drift och det är 
skillnad på värde direkt riktat mot produkten och det som är beroende av konsumenten. Det 
som är direkt riktat mot produkten, är de produktkvantiteter som konsumenten behöver för att 
kunna tillfredställa sina behov. Det finns en dubbel betydelse av begreppet behov. Antingen 
handlar det om den produktkvantitet, som en konsument kräver för att bli tillfredställd, eller 
det man kan förutse, att konsumenten kommer att konsumera. En produkts värde är inte 
konstant, utan ändras när dess förmåga att tillfredställa konsumenten ändras. En produkts 
värde går inte att fastställa, utan att först titta på de behov konsumenten har.33   
 
Aristoteles var den första som gjorde skillnad på produktvärdenas två sidor, bruksvärde och 
bytesvärde. Bruksvärdet avspeglar produktens naturlika, materiella egenskaper och 
bytesvärdet är det i produkterna, som gör dem likställda och utbytbara. Bytesvärdet speglas i 
priset, där det är priset som gör att produkterna går att jämföra med andra produkter.34 
 
Varuproduktion sker i avsikten, att kunna byta produkten och att tjäna på den. Detta gör att 
det krävs att produkten har en nyttokaraktär. Detta beror dock på den som ska bruka varan, för 
denna person måste produktens nyttoform ha ett bruksvärde för att ett byte ska ske. För det 
producerande företaget kan produktens bruksvärde bara gissas, det är inte förrän i 
konsumtionen den visar sitt riktiga värde. För att en produkt ska kunna säljas, måste den både 
ha ett bruksvärde samt förmågan att kunna bytas och om den kan detta har produkten ett 
bytesvärde.35 
 

3.2 Vad påverkar kundens uppfattning om bruksvärde?  
 
För att kunden ska få en positiv bild av det som levereras, krävs att allting kring köpet 
fungerar. Även om allting annat är bra, men leveransen är sen, påverkar detta helhetsintrycket. 
Porter tar upp fem aktiviteter som påverkar helhetsintrycket, intern logistik, produktion, 
                                                
33 Andrén. M, Borgerskapets Marx, (1990), s. 58ff 
34 Pålsson Syll, L, De ekonomiska teoriernas historia, (2002), s. 28f 
35 Ibid, s. 159 
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extern logistik, marknadsföring och försäljning samt service. Värdeskapandet är alla dessa 
olika aktiviteter, som tillsammans skapar ett värde för kunden. Dessa är primära aktiviteter 
och är fysiska, det vill säga aktiviteter som bidrar till att produkten kan tillverkas och 
levereras. 36 
 
Intern logistik är aktiviteter som har att göra med hur företaget tar emot, lagrar och behandlar 
råvaror, som kommer till dem från andra leverantörer. Extern logistik är hur företaget lagrar 
och distribuerar färdiga produkter till kund. Service är den service som företaget kan ge till 
sina kunder, när det gäller exempelvis installation, finjustering av produkt, reparationer och 
eftermarknad.37 Service är det som Grönroos kallar hjälptjänster eller stödtjänster, det är 
sådant som underlättar användandet av själva kärntjänsten.38 Produktion är, hur företaget går 
till väga för att tillverka, förpacka och testa de produkter eller tjänster som levereras. 
Marknadsföring och försäljning är de aktiviteter som har att göra med hur företaget går 
tillväga för att synas på marknaden, skapa relationer med kunden och sätta rätt pris på 
produkten.39 
 

3.3  Vad behöver företagen veta om kunderna? 
 
En grundläggande fråga är varför en kund köper en viss produkt eller tjänst och varför den 
köper produkten, från en specifik leverantör. En del av beslutet ligger i kundens behov, vilket 
skapar förväntningar om en specifik lösning. Både en privat konsument och ett företag har 
behov som söker någon sorts lösning, vare sig det är en tjänst som löser behovet eller 
hjälpmedel till att lösa problemet själva.40 
 
Att kunna leverera någonting, som löser problemet och tillfredsställer behoven, är någonting 
som företag relativt enkelt kan göra. Men att endast veta vilket behov kunden har, är inte 
alltid tillräckligt. Kunden har förväntningar om hur denne ska och vill bli bemött. Bara detta 
minskar utbudet av lösningar som är acceptabla för kunden. Andra saker som kan påverka 
kunden, är värderingar, om exempelvis miljön eller djurförsök.41 
 
Vidare är det viktigt att ha kunskap om kundens interna värdeskapande processer, så att det 
som levereras har en möjlighet, att vidare kunna skapa ett värde för kunden. Söker kunden 
efter exempelvis ett databassystem som kan ge säljstöd, vill kunden ha ett system som kan 
spara, återfinna och bearbeta information om dess kunder. Ett databassystem som inte kan 
göra detta, ger ingen nytta alls till kunden.42 
 
Traditionellt när man pratar om kunden som en medproducent, handlar det om att kunden gör 
en del av arbetet själv. I utvecklingen att göra kunden till en medproducent, var och är det 
fortfarande viktigt, att identifiera kundens behov, att höra kundens röst. För att göra detta, har 
företagen använt sig av bland annat intervjuer eller enkäter, för att sedan kunna använda 
informationen till att leverera det kunden söker. De senaste åren har företag insett, att kunden 
inte alltid vet vad denne vill ha och behöver. Kunderna kanske vet ungefär vad det är de 

                                                
36 Porter. M, Competive Advantage, (1985), s. 37ff 
37 Ibid, s. 39 
38 Grönroos. C, Service Management Och Marknadsföring – En CRM Ansats, (2002), s. 184 
39 Porter. M, Competive Advantage, (1985), s. 39f 
40 Grönroos. C, Service Management och Marknadsföring – en CRM ansats (2002), s. 347 
41 Ibid, s. 347 
42 Ibid, s. 347f 
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behöver, men har svårt att formulera det i ord. I och med detta har företagen övergått till mer 
observerande tekniker för att se hur kunden förhåller sig till vissa produkter eller tjänster. 
Oberoende av vilken teknik som används, har undersökningarna tre perspektiv; företaget tar 
sig tid att lära sig om kundens behov och önskemål; kundens behov och önskemål är 
undersökningens fokus; efter att företaget lärt sig om kundens behov och önskemål reds det ut 
vilket värde som ska levereras till kunderna.43 
 

3.4 Att använda kunskapen 
 
Bytet av produkter och pengar som sker i B2B, är bara en del av det utbytet. Övriga utbyten 
som kan ske i B2B, är till exempel information, kunskap eller till och med arbetskraft. Det är 
inte alltid som båda parter i en B2B relation vinner lika mycket på relationen. Det är även 
accepterat med en viss skillnad, annars skulle den förlorande parten lämna relationen.44 
 
Att göra kunden till en medproducent, är att ta ett steg till, att skapa kundens röst tillsammans 
med kunden. Det gäller här alltså inte endast att ta till sig vad kunden säger för att analysera 
det, utan det är en dialog mellan företag och kund som förs. Tre aspekter skiljer denna metod 
från den tidigare, att endast höra kundens röst.45 
 

1. Både kunden och företaget engagerar sig i att lära sig, inte som tidigare bara företaget. 
2. Behoven, önskemålen, möjligheterna och prioriteter hos både kunden och företaget är 

det som ska läras av och om, inte bara kundens behov etcetera. 
3. Företaget och kunden bestämmer tillsammans i vilka delar av produktionsprocessen de 

ska delta, vilken design eller konfiguration produkten eller tjänsten ska ha, istället för 
att det endast är företaget självt som tar beslut i dessa frågor.46 

 
Att skapa kundens röst tillsammans, kräver en öppen dialog över en mycket lång tid. Dialogen 
ändras över tiden, i och med att företag och kund lär sig om och av varandra och det hela 
tiden är ett gemensamt givande och tagande. Dialogen kan resultera i att företaget ser att 
kunden bättre kan göra de komponenter, det var tänkt att företaget självt skulle producera och 
leverera, eller att kunden producerar en komponent in-house, som företaget kanske är bättre 
lämpad till. För att dialogen ska bli lyckad, kan det alltså innebära att både kund och företag 
får släppa på en del kontroll och till viss del frångå den traditionella processen att hitta kunder 
och leverera till dem. Denna process kan dock vara mycket givande när olika tjänster ska 
förfinas eller när nya produkter eller omarbetade produkter ska testas. Det vill säga ett bra sätt 
att konkurrera i framtiden.47 
 
För att dialogen ska kunna bli så givande som möjligt, krävs det att både företaget och kunden 
känner till och accepterar ett antal olika förhållningssätt eller regler för dialogen. Nedan följer 
ett antal olika indikatorer eller karaktäristika, av en medproducerande dialog. 

• Slutmålet i dialogen är relativt oklar. Det är inte helt säkert vem som kommer att 
producera vad, utan relationen och vem som gör vad kommer att lösas med tiden. På 

                                                
43 Jaworski. B, Kohli. A. K, Co-creating the voice of the customer, Lusch. R. F, Vargo. S. L, , The service-
dominant logic of marketing –Dialog, Debate and Directions, (2006), s. 109f 
44 Bjerke. B, Hultman. C. M, Entrepreneurial Marketing,,  (2002), s. 86 
45 Jaworski. B, Kohli. A. K, Co-creating the voice of the customer, Lusch. R. F, Vargo. S. L, , The service-
dominant logic of marketing –Dialog, Debate and Directions, (2006), s. 111  
46 Ibid, s. 111 
47 Ibid, s. 111f 
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samma sätt behöver det inte vara klart vad det är som ska produceras, förrän efter 
dialogen. Dialogen kanske dras igång för att lösa ett problem, och lösningen visar sig i 
slutet. 

• Parterna i dialogen inte bara hör vad den andre parten säger, utan analyserar och 
bygger på med frågor och fortsätter tankegångarna själva. En bra dialog är när den ena 
parten säger någonting som gör att den andre får en idé. 

• En bra dialog kan dö ut om parterna håller fast vid antaganden om den andre parten 
och om vad denne har för värderingar och motiv. Det gäller hela tiden att försöka 
förstå varandra och få förklaringar till varför en fråga är så viktig och så vidare. 

• Om dialogen är explorativ, bör inga ämnen vara förbjudna från början och under 
tidens gång kommer fler ämnen och möjligheter upp att diskuteras. 

• Både företaget och kunden är benägna att hitta nya idéer från dialogen. De är inte bara 
öppna för dessa idéer, de söker efter dem. 

• Båda parterna måste vara delaktiga i att skapa dialogens struktur. Är det endast en part 
som är dominerande, tenderar dialogen att förvandlas till en envägskommunikation. 
Att kunna koncentrera sig så mycket på en kund och att båda parterna måste ha 
någonting att erbjuda i dialogen, gör att det inte är önskvärt att ha en medproducerande 
dialog med alla kunder. 

 
Faktorer som leder till att dialogen blir lyckad, är ett gemensamt förtroende för varandra, båda 
värderar den andres kunskaper, färdigheter och perspektiv och kompletterar varandra, och 
båda måste ha ett djup i sina kunskaper. Både företag och kund måste vara lite äventyrslystna 
och vilja undersöka osäkra möjligheter och idéer. Båda parterna måste avsätta tid till dialogen, 
då de inte blir störda.48 
 
Det kan vara bra att tänka två gånger innan en medproducerande dialog dras igång, speciellt 
när den andre parten inte kan uppfylla ovanstående faktorer. Det är också viktigt att trycka på 
den explorativa delen och att tidsperspektivet är långt. Vidare, om företaget är pressat att 
snabbt komma ut på en marknad, eller om det skulle kosta mer för företaget att sprida den nya 
kunskapen vertikalt och horisontellt än de vinster som dialogen ger, är det heller inte någon 
bra idé att pressa fram en medproducerande dialog. Slutligen för företaget att tänka på, är att 
även om de långsiktiga kostnaderna för dialogen inte är så höga kan de kortsiktiga 
kostnaderna vara desto högre. Med tanke på att det kan vara mer gynnsamt kortsiktigt, att 
göra en marknadsundersökning och snabbt få ut produkter eller tjänster på marknaden.49 
 
Vidare, för att kundens helhetsuppfattning ska vara hög, gäller att den förväntade servicen 
ligger så nära den upplevda servicen som möjligt. För att kunna täcka upp det gapet, krävs att 
företaget och de som bestämmer, tar till sig vad kunden säger att de vill ha och förväntar sig. 
Detta för att ledningen ska kunna ta beslut i vad som ska levereras, är så likt det kunden 
förväntar sig som möjligt. När specificeringarna gjorts, är det viktigt att personalen har 
kompetens att kunna leverera det som specificerats, och att marknadsavdelningen inte 
kommunicerar någonting som inte stämmer överens med specifikationerna.50  
 

                                                
48 Jaworski. B, Kohli. A. K, Co-creating the voice of the customer, Lusch. R. F, Vargo. S. L, , The service-
dominant logic of marketing –Dialog, Debate and Directions, (2006), s. 114f 
49 Ibid, s. 115f 
50 Zeithaml. V. A, Berry. L. L, Parasuraman. A, Communication and Control Processes in the Delivery of 
Service Quality, Journal of Marketing, Vol 52 (April 1988) 
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3.5 Teorival 
 
Porters fem aktiviteter, intern logistik, produktion, extern logistik, marknadsföring och 
försäljning samt service, syftar till att alla delar inom företaget är med och påverkar 
värdeskapandet till kunden, som kunden sen tar ställning till, om denne ska acceptera 
erbjudandet eller inte. Värdekedjan, den värdeskapande processen inom företaget, tar inte så 
stor hänsyn till kunden, förrän i slutet av processen. Dock påverkar aktiviteterna i slutänden 
kundens bruksvärde. I Porters fem aktiviteter är synen på värde produkten som levereras och 
det är inte kringaktiviteterna, uppfattningarna om produkten eller känslor gentemot företaget 
som är det värde som levereras. 
 
Grönroos lägger in en till dimension i den värdeskapande kedjan, den att vi behöver ha denna 
djupare kunskap om kunderna, för att kunna få ut så mycket som möjligt av den kedjan. Detta 
gör att den interna processen och erbjudanden som ges till kunden, kan anpassas efter kunden. 
Fortfarande finns Porters fem aktiviteter med i den interna processen, men i och med 
kunskapen företaget har om kunderna, kan aktiviteterna anpassas efter hur kundens 
verksamhet ser ut. Företaget har ”hört kundens röst”. 
 
Att använda kunskapen, går ut på att företaget kan dra nytta av att föra en dialog med kunden. 
Inte bara för kundens skull, så att företaget kan sälja mer, utan för att båda parterna lär sig av 
varandra och utvecklas med hjälp av varandras önskemål och krav. Dialogen och resultatet av 
den, förs in i företagets alla aktiviteter. Kunderna är medproducenter av värdet. Att föra en 
dialog med kunden och på det sättet få en bild av denne och dennes behov, är endast en metod 
för att ta reda på vad kunden efterfrågar. Det är troligt att det finns fler metoder att finna i 
undersökningen av företagen. 
 
För att kunna föra en dialog krävs att det säljande företaget på något sätt är integrerad med sin 
kund. Hur det säljande företaget är integrerat med kunden och hur denne tar reda på vad som 
är värde för kunden kan troligen variera. Företaget kan lämna sina varor vid dörren, de kan ha 
endast en kontakt mellan exempelvis chefer. Flera nivåer från det säljande företaget kan vara 
på plats hos kunden för att observera dennes verksamhet eller de kan aktivt komma med 
förslag på hur deras produkter kan underlätta kundens verksamhet. Vi gör ett antagande att 
desto mer integrerat företaget är med kunden, desto mer ökar förutsättningarna för att påverka 
denne. Med grad av integration menas här hur många delar av det säljande företaget som är 
närvarande hos kunden och på vilket sätt. Genom att förutsättningarna är så bra som möjligt 
för att kunna ta reda på vilka faktorer som påverkar bruksvärdet hos kunden, har företaget 
större möjligheter att nyttja denna kunskap och faktiskt påverka företaget inom dessa faktorer. 
 
Porters fem aktiviteter har valts att användas för att dessa ligger till grund för produktionen. 
Det är de som är de faktiska aktiviteterna som finns inom företagets fysiska väggar. Porters 
fem aktiviteter som teori, ser värdeskapandet ur företagets perspektiv. Då Grönroos menar att 
företag behöver kunskap om kunden för att kunna tillfredsställa denne på bästa sätt, vilket 
Porter inte tar upp i sin modell, har teorier om hur kund och företag integrerar i 
värdeskapandet lagts till i den teoretiska referensramen. Här menas integration som hur det 
fokala företaget är på plats och närvarande hos kunden och för en dialog tillsammans med 
kunden, och kan då komma fram till vad som är bäst. 
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Ovanstående resonemang har mynnat ut i ett analysverktyg, där utgångspunkten i hela 
analysen är Porters fem aktiviteter. Frågeställningens första fråga är, hur tar de fokala 
företagen reda på vad som påverkar kundens bruksvärde i det som levereras? För att ta reda 
på vad som påverkar kundens bruksvärde, analyseras hur integrerat företaget är, i sina kunders 
fem aktiviteter och på vilket sätt de är integrerade. Genom att ett företag är integrerat med 
sina kunder så är de med och ser vad det är som påverkar kunden. Frågeställningens andra 
fråga är, hur företagen använder sig av denna kunskap i sin verksamhet? I den här frågan 
analyseras de fokala företagens fem aktiviteter och hur de använder sig av den kunskap de får, 
genom integrationen med sina kunder. Har företaget hög grad av integration anser vi att de 
aktivt måste delta i flera delar av kundens verksamhet och vara närvarande hos kunden och 
föra en dialog och diskutera med denne hur samarbetet ska gå till.  
 

3.6 Analysverktyg  
 
Undersökningens frågeställningar har delats upp och det har lagts till underfrågor, för att 
underlätta och precisera analysen.  
 
Frågeställning ett, Hur tar de fokala företagen reda på vad som påverkar kundens bruksvärde 
i det som levereras? 
 

• Hur integrerad är företaget med kunden, i dennes användning av produkt eller tjänst 
samt i kundens fem aktiviteter? 

• Hur sker denna integrering? Det vill säga hur sker integrationen praktiskt? 
 
Frågeställning två, Hur använder företagen sig av denna kunskap i sin verksamhet?  
Varje punkt analyseras med utgångspunkt i AC, IL och JPs 5 aktiviteter. 
 

• Hur anpassar sig företaget i sina fem aktiviteter efter kundens önskemål? 
• Hur ser företagets interna kommunikation ut? 
• Vilka nyttor får det fokala företaget? 
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4 Empiri 
I detta kapitel görs en närmare presentation av de fokala företagen, för att läsaren ska få en 

inblick i deras verksamheter. Vidare presenteras en sammanställning av de intervjuer som 

gjorts, med respondenterna från respektive företag. 

 

4.1 Atlas Copco 
 
Atlas Copco AB är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för 
industrin. Företaget är indelat i tre områden; Kompressorer och generatorer, Gruv- och 
anläggningsutrustning samt Industriteknik. Atlas Copco AB har mer är 130 års erfarenhet av 
sin bransch och arbetar i nära samarbete med sina kunder och affärspartners, för att 
tillsammans utveckla lösningar för högre produktivitet.51  
 
Atlas Copco Rock Drill, AC, tillhör affärsområdet gruv- och anläggningsutrustning. De 
utvecklar, tillverkar och marknadsför bergborrmaskiner, borraggregat samt truckar och lastare 
för transport av sprängt berg. ACs produkter används inom gruv- och entreprenadindustrin 
över hela världen, både ovan och under jord, och de finns representerade i mer än 50 länder. 
97 % av deras produkter exporteras. Både huvudkontor och fabrik är belägna i Örebro sedan 
1997. Där finns forskning och utveckling, produktion, marknadsföring, service, leverans, 
ekonomi, inköp och administration samlat.52 
 
AC är marknadsledande inom alla sina affärsområden. De har som målsättning att alltid 
motsvara kraven deras kunder ställer, att vara uppdaterade på ny teknologi och att kunna 
tillämpa denna på bästa sätt inom alla deras verksamhetsområden.53 
 

4.1.1 Intervju med Gunnar Nord, 2007-04-10 

Gunnar Nord är Senior Advisor på Construction på Atlas Copco Underground Rock 
Excavation, det vill säga underjordsutrustningar för bergbyggande, i Örebro. Hans 
huvudsakliga uppgifter är att ge råd till ACs kunder, ge råd internt till ACs säljbolag samt att 
hålla föreläsningar på internationella konferenser och på högskolor. Han åker ibland ut till 
gruvor och andra byggobjekt för att se hur det går för dem. 
 
AC har både producerande och säljande enheter och den delen som är med i undersökningen 
och finns i Örebro, är en producerande enhet, som tillverkar underjordsutrustning. Denna 
enhet kallas Avos. Det är dock de säljande enheterna som har den direkta kontakten med 
kunderna. Detta gör att Avos saknar just den direkta kontakten. I Örebro finns en grupp för 
central marknadsföring och den utgör en del av produktionsbolaget. Mängden anställda i 
säljbolagen är större än mängden i produktionsbolaget. Vid marknadsavdelningen hos Avos, 
finns inga säljare. Däremot finns det olika former av säljstöd, av vilken Nords verksamhet är 
en form. Inom avdelningen finns ansvariga för olika delar av världen, till exempel Europa, 

                                                
51 www.atlascopco.se 2007-05-01, 13.26 
52 www-1.atlascopco.com/websites/rde/website.nsf/HTML/StartPageorebro?OpenDocument, 2007-05-02, 14.44 
53 Ibid 
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Nord- och Sydamerika, Australien, Fjärran Östern och Central Asien. Det råder en intensiv 
kommunikation mellan producerande och säljande enheter. 
 
Det primära som AC säljer, är borrarna, det vill säga produkter. Det krävs dock, för att göra 
en produkt mer lättsåld, att det finns tjänster som ingår i köpet. Den största tjänsten är 
servicen, det vill säga underhållet på utrustningen efter köp. Den tjänsten står säljbolagen för. 
Vidare erbjuds finansieringstjänster, som innebär att AC hjälper kunden att skaffa det kapital 
som krävs för att kunna inhandla produkten. Finansieringen är en stor verksamhet, i den 
bemärkelsen att det är många som arbetar med den. Vidare finns mindre tjänster som know-
how, om exempelvis hur kunden kan bete sig när denne bygger. Det är bland annat detta som 
Nord arbetar med. För de kunder som inte vill eller har möjlighet att köpa utrustningen, finns 
möjlighet till att leasa den direkt från AC. 
 
AC köper en stor mängd komponenter från underleverantörer, komponenter som AC till viss 
del har hjälpt till att designa. Den huvudsakliga sammansättningen av produkterna som 
levereras vidare, sker vid ACs verkstad i Örebro. Men för att ha en så hög grad av kontroll 
som möjligt, används ett kvalitetssäkringssystem och uppföljningen av produktionsplanerna 
är strikta. Servicen och underhållet av borrarna sköter AC själva, både när det gäller sålda och 
leasade borrar. Speciellt när det gäller leasad utrusning, eftersom det är så viktigt att 
produkterna sköts på rätt sätt för att livstiden på dem ska vara så lång som möjligt. 
 
Livslängden på en maskin är beroende av hur den hanteras, men det rör sig om en tid mellan 
sju och åtta år. Detta gör att relationerna med kunderna är långsiktiga, eftersom AC är med 
från planeringsstadiet till underhåll och service. De vill gärna att kunden fortsätter att använda 
AC som leverantör till fortsatta investeringar i verksamheten.  
 
För att få den första kontakten med kunderna, är säljare ute vid gruvor och byggplatser. 
Säljarna ska ha koll på, om det exempelvis ska byggas en vägtunnel någonstans, och tar 
kontakt med entreprenörer som ska bjuda på jobbet. Säljarna ska även vara uppdaterade på 
befintliga kunder och huruvida deras utrustning behöver förnyas. De diskuterar med kunden 
vad det är som behöver uppdateras, det vill säga att det sker en uppföljning på alla produkter. 
Säljarna har kontakt med produktionsverksamheten på AC, för att de tillsammans ska kunna 
lova en leverans till kunden. Produktionsverksamheten å sin sida, har kontakt med 
underleverantörer, för att kunna leverera till kunden och hålla det som lovats. 
 
Det är viktigt att AC kan ge kunden ett värde, och genom detta får de en långsiktig relation. 
Vad gäller värde för kunden, ser AC till att produkten som levereras, lever upp till de 
specifikationer som lovats och att kunden får kunskap om att använda produkten på bästa sätt. 
Det är även viktigt att en produkt håller sig inom de kostnadsramar som har indikerats. De vill 
inte bara sälja en borr, utan de kan lämna vissa garantier också, exempelvis kan det vara ett 
borrmeter-pris eller att de ställer upp med tillgänglighet. De försöker hjälpa till så att kunden 
får ut det mesta möjliga ur produkten. AC är inte bara intresserade av att sälja en produkt, 
utan att kunden ska få ut det den förväntar sig. Det är detta de anser vara ”value for money”. 
AC anser att de har en relativt tydlig bild av vad kunden ser som värde, vilket är tillgänglighet 
på produkten och att hela tiden få ner kostnaderna för kunden. 
 
Finansieringstjänsten gör att de kunder som använder sig av den, binder sig långsiktigt till 
AC. Relationer och samarbete med kunder, ser ut på olika sätt, beroende på vilka behov 
kunden har. Nord jobbar nära de som har brist på kunskap om borrarna och borrningen, 
finansieringsavdelningen jobbar nära de, som behöver hjälp med det och servicepersonal har 
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nära kontakt och relationer med dem som har brist på servicekapacitet. I vissa fall levererar 
AC en produkt till en kund, som de aldrig hör från igen, exempelvis till företag i länder med 
slutna ekonomier. Närvaron hos kunderna med serviceavtal finns också i de containrar som 
innehåller reservdelar till utrustningen och personal som ser över utrustningen.  
 
Närvaron hos kunderna är också till för att få information från kunderna och se hur 
verksamheten ser ut, så att borrarna kan vidareutvecklas. AC tar till sig önskemål och idéer 
som kunderna har, och försöker utveckla sina produktprogram med hjälp av dessa. Att 
specialisera produkterna efter varje kund, sker endast i undantagsfall.  
 
Nya regler gör att utvecklingen går framåt, som exempelvis att ingen får vistas längst fram i 
tunneln, när borren är igång. Detta krav innebar att ny teknik fick tas fram, vad gäller 
automatisk inmatning av borrar. Miljökrav som måste följas gör att AC använder sig av 
biologiskt nedbrytbara oljor i sina produkter. Eftersom AC finns globalt, vill vissa kunder ha 
utrustning som stämmer överens med miljökraven där just de befinner sig. Regelverken i 
Sverige kräver att hytterna på borriggarna ska vara ljudisolerade, att de ska klara av stenras 
och att maskinerna rullar runt. Länder i tredje världen har inte dessa regelverk och kunderna 
vill ha billigare utrustning och nöjer sig med hytter med endast tak. AC ägnar sig även åt 
konkurrentbevakning, för att alltid hålla sig uppdaterade på sina konkurrenter. Detta för att få 
idéer om ny teknologi och hur marknaden ser ut.   
 
Ansvaret att samla och spara information om kunderna, ligger på verksamheten i respektive 
land. Viss information kan sparas i databaser, men de blir inte så stora, eftersom de inte har så 
många kunder. Till de riktigt stora kunderna som exempelvis Skanska, vilka jobbar över hela 
världen, har Atlas Copco en organisation som hjälper dem att få rätt produkter, eftersom 
företaget vill att det ska finnas en viss koordinering av de produkter och delar företaget 
använder. Detta så att det är samma produkter som används på alla platser.  
 

4.2 IL Recycling 
 
IL Recyclingkoncernen erbjuder rikstäckande helhetslösningar inom återvinning, avfalls-
hantering och säkerhetsmakulering. Huvudkontoret ligger i Örebro. De har varit i 
återvinningsbranschen i 50 år, och har genom detta en bred kompetens och kunskap, om allt 
från källsortering till insamling, transporter och återvinning. Koncernen erbjuder sina 
samarbetspartners en miljöanpassad avfallshantering och är miljö- och kvalitetscertifierade 
enligt ISO 14001 och 9001. IL Recyclingkoncernen har ungefär 500 anställda och deras 
verksamhet täcker 22 orter i Sverige. De kan även erbjuda helhetslösningar för återvinning 
och avfallshantering, tjänster för säkerhetsmakulering och fiberförsörjning till pappersbruk. 
Deras kunskap och system motsvarar hela återvinningsprocessen, allt från insamling till 
sortering, bearbetning och leverans av returråvara. IL hävdar att det inte bara är miljön som 
gynnas av deras lösningar, utan att företagen som samarbetar med dem, även vinner ur en rent 
ekonomisk synvinkel.54  
 
IL strävar alltid efter ett nära samarbete med sina kunder och menar på att de tillsammans 
med kunderna kan hitta de optimala lösningarna för just det företaget och dess behov. 
Tillsammans med sina kunder, kan de förvandla avfall till värdefulla resurser. En av 

                                                
54 www.ilrecycling.com, 2007-05-02, 14.42 
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grundprinciperna i deras verksamhet är att så mycket som möjligt ska kunna återvinnas för att 
ta vara på värdet i materialet.55  
 

4.2.1 Intervju med Thomas Standfuss 2007-04-20 

Thomas Standfuss är marknadschef på ILs huvudkontor och hans ansvarsområden omfattar 
försäljning och marknadsutveckling. Större delen av allt material har ett värde, och istället för 
att slänga det på tippen, vilket är väldigt kostsamt, återanvänds stora delar. ILs 
kärnverksamhet är att förädla återvunnet material. De är bra på att förädla exempelvis 
återvunnet papper, då detta är det verksamheten började med. Eftersom de inte är bra på allt, 
är strategin att köpa upp bolag som kan de områden de inte har tillräckligt med kompetens i. 
 
ILs kunder är först och främst företag, men även stora bostadsbolag och mindre 
bostadsrättsföreningar. Företagen kan välja mellan att antingen sortera själva eller låta IL göra 
det åt dem. IL har inte samma relation till alla sina kunder, det finns mindre kunder, där IL 
endast hämtar upp avfallet, medan det finns kunder som är väldigt stora och kräver 
helhetslösningar. IL är ISO certifierade, vilket innebär att ISO certifierade kunder kan 
forstsätta att ha relationer med IL. De vill ha full kontroll på sin verksamhet, men vissa delar 
av transporterna outsourcas. De styrkor IL anser sig ha gentemot sina konkurrenter, SITA, 
Stena och RangSells, är att de står närmare kunden. Till exempel har IL i Örebro nio säljare 
då konkurrenten bara har en, vilket gör det möjligt för deras säljare att finnas med i kundernas 
verksamhet och se vilken lösning, som skulle vara den bästa för just den kunden. Om en kund 
till exempel ringer och säger att de vill ha en container, frågar säljaren i fråga vad den ska 
vara till och om det är en container som är lösningen eller om de kan komma på en annan och 
bättre lösning för kunden. Varje säljare har ett kundansvar, och på de stora kunderna har de 
som regel två säljare. Om en anställd skulle sluta, är den andra redan uppdaterad på kunden. 
 
IL ser det som att de jobbar tillsammans med sina kunder, för att skapa en ideallösning och ett 
värde för kunden, det vill säga att de ser det som att de hjälper kunden att lösa ett problem. 
Målsättningen är att de ska vara insatta i kundens processer, speciellt för att öka sina 
konkurrensfördelar. IL tar reda på kundernas nytta av deras produkter genom att gå runt i 
kundernas fabriker eller verksamhet, samt att ställa frågor och titta på den interna logistiken. 
Det är varje säljares ansvar att kunna ta tillvara på den information de får av sina kunder. 
Värdet och lösningen måste vara den bästa för kunden, och inte det som är bäst för IL, annars 
riskerar de att förlora kunden till en konkurrent. En viktig framgångsfaktor är kunskapen om 
kunderna, deras behov och deras material. ILs målsättning är att ha långa relationer med sina 
kunder och att de ska vara de enda som hanterar kundens avfall. 
 
En köpprocess kan se ut på lite olika sätt. I de större städerna är det kunden själv som tar 
kontakt med IL, detta eftersom IL inte hinner kontakta alla företag, då marknaden är större än 
vad den är i till exempel Örebro. I Örebro tar IL ofta själva kontakten med företagen i 
inledningsfasen. Eftersom att det finns färre företag här i Örebro, blir konkurrensen större om 
de potentiella kunder, som finns på marknaden. IL försöker dela med sig och sprida 
kunskapen inom företaget, för att kunden ska få nytta av det i slutändan. Det är dock svårt, 
eftersom det mesta av kunskapen sitter säljarna på och det skulle kosta alldeles för mycket att 
samla alla säljare för att dela med sig. Istället har Standfuss kontinuerliga möten med 
försäljningscheferna och de delar på så sätt med sig av kunskapen och informationen som de 

                                                
55 www.ilrecycling.com, 2007-05-02, 14.43 
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besitter, till varandra. De olika kontoren försöker även att hjälpa varandra och har någon 
kommit på en bra lösning på ett intressant fall, är det viktigt att denne delar med sig av den 
kunskapen till hela organisationen. De samlar in all information i databaser, men 
detaljinformationen sitter säljarna på. IL jobbar med att få ner kostnaderna och effektivisera 
alla sina led. Kunderna kräver att allt ska effektiviseras och att IL ska få ner kostnaderna. 
 

4.3 Johnson Pump  
 
JP grundades i Örebro 1968, där deras huvudkontor fortfarande ligger. JP har under sina 30 år 
i branschen vuxit genom etablering av marknads- och tillverkningsbolag utomlands.  2006 
blev JP en del av divisionen SPX Process Equipment i det amerikanska bolaget SPX. JPs 
verksamhet finns i Europa, Nordamerika, Australien och Asien med sammanlagt 13 
marknadsbolag och 4 produktionsenheter och är även representerat av oberoende 
auktoriserade distributörer.56 Det finns inget land som de anser sig sakna distribution i. De 
länder som är för små för att ha en egen distributör, hjälper de stora länderna runt omkring till 
att täcka upp.57 
 
JP är uppdelad i två delar; Marin och Industri. Dessa två avdelningar arbetar till största delen 
avskilda, men utvecklingsavdelningen och inköpsavdelningarna samarbetar, och de har en 
gemensam ekonomiutbildning.58 Den marina delen fokuserar på motortillverkare, att 
tillfredställa båttillverkare, marina återförsäljare, eftermarknad och fordonsindustrin. 
Industridelen fokuserar på fartygstillverkning, med mera. JP Marin är en global leverantör av 
pumpar och de har kontor och distributörer i mer än 60 nationer. De har två 
produktionskontor, ett i Örebro, Sverige och ett i Chicago, USA. De har även ett 
försäljningskontor i Australien.59  
 
JP menar, att det som gör deras organisation så bra är att de har kontor över hela världen, de 
satsar på utveckling, produktivitet och nya teknologier samt att de även är miljö- och kvalitet 
certifierade, med ISO9000 och ISO14001. JPs uppgift är att tillgodose pumplösningar med ett 
komplett produktprogram med hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser till marina kunder i 
hela världen. Deras vision är alla båtar ska ha en av JPs pumpar och att de ska bli den främsta 
leverantören av pumpar till den marina marknaden världen över.60 JP erbjuder sina kunder ett 
brett sortiment av produkter och tjänster, stor kunskap, skräddarsydda lösningar och ett 
genomgående kvalitets- och miljötänk.61  
 

4.3.1 Intervju med Björn Persson och Åsa Carlsson 2 007-04-24 

Björn Persson och Åsa Carlsson är båda Area Sales manager på JP, men med ansvar för olika 
geografiska områden. Båda två arbetar inom den marina delen inom företaget, där deras 
huvudsakliga arbetsuppgift är att ta hand om och skapa relationer till JPs distributörer. Det är 
distributörerna som är de som säljer produkten till återförsäljare, som i sin tur säljer det till 
slutkonsumenten.  

                                                
56 Interninformation från Johnson Pump, kompendium 
57 Intervju med Björn Persson och Åsa Carlsson, 2007-04-24 
58 Ibid 
59 Interninformation från Johnson Pump, kompendium 
60 Ibid 
61 www.johnsonpump.com, 2007-05-02, 13.36 



Förstå kundens bruksvärde 

 22 

 
JP ser sina distributörer mer som samarbetspartners, än som en kund, säljarnas jobb är att ge 
service till dem, genom att förklara vilka produkter de har och hur de fungerar. Det ingår även 
i säljarens jobb, att föra en dialog med distributören, om vad det är som slutkonsumenten 
efterfrågar. Detta då distributören har en tätare kontakt med återförsäljarna, som har en direkt 
kontakt med slutkonsumenten och bättre vet vad som efterfrågas.   
 
Att JP har valt att lägga upp sin försäljningskanal på det här sättet, beror dels på att de slipper 
stora delar av lagerhanteringen och att de inte behöver lika många säljare, då distributören 
fungerar som en säljare av JPs produkter, men även av flera andra företags produkter. Enligt 
JP blir det mer effektivt på det sättet 
 
JP anser sig ha en nära relation med sina distributörer, men även med en del slutkonsumenter 
och återförsäljare. De brukar tillsammans med sina distributörer göra besök hos 
återförsäljarna, dels för att förbättra relationen och dels för att de inte ska riskera att komma 
för långt från marknaden. 
 
Eftersom JP finns över hela världen, krävs det att de anpassar hur de förhåller sig till sina 
kunder, beroende på vad som är standard i respektive land eller kultur. Till exempel krävs det 
en tätare kontakt med kunder från Asien, än vad det krävs för kunder från Europa. JP anser att 
de har lyckats med sin relation, när kunderna endast har dem som leverantör och inte deras 
konkurrenter också. 
 
Relationen som JP har med sina kunder skiljer sig också, beroende på vilket område kunden 
tillhör. Är det en kund från motorförsäljningen, krävs det en längre process för att ta fram den 
produkt som kunden vill ha. Detta för att det då ska utformas, testas och tillverkas en i stort 
sett helt ny produkt, vilket är en process som görs tillsammans med kunden, där denne kan 
påverka hur slutprodukten ska komma att se ut, när det gäller form och prestanda. Är det en 
ny distributör är processen snabbare, då produkterna redan finns och det som behöver göras är 
att gå igenom vilka produkter som distributören ska tillhandahålla.  
 
JP är med och upprättar distributörsstrategier och marknadsplaner för sina distributörer, men 
det är sedan distributörerna själva som sköter försäljningen till återförsäljarna. JP försöker 
också att besöka sina återförsäljare och prata med dem om sortimenten, men i slutändan är det 
även de som bestämmer hur produkterna ska placeras. 
 
Genom att JP har en nära kontakt med sina distributörer, får de under resans gång reda på 
vilken nytta kunden ser i deras produkter. De gör även marknadsundersökningar, för att ta 
reda på vilken nytta kunden har. Nyttan som kunden har är olika i olika delar av världen, 
speciellt hur centralt priset är, skiljer sig markant mellan olika kulturer. Genom att ha 
produkter i olika marknadssegment, kan JP uppfylla de olika pris- och kvalitetskrav som 
ställs. Genom det nära samarbetet JP har med sina distributörer får de även reda på vad som 
efterfrågas och vad som JP behöver utveckla mer, för att kunden ska välja just deras 
produkter. 
 
Det samarbete som JP har med motortillverkarna, genererar inte bara en ekonomisk vinning 
utan det ger även ett stort utbyte av kunskap. Detta genom att de är med och testar och 
utvecklar nya produkter. Det är viktigt för JP att få reda på vad som fungerar och vad som inte 
fungerar på marknaden. De drar även nytta av sina samarbetspartners, genom att de har 



Förstå kundens bruksvärde 

 23 

pumparna i sina motorer och att det tillkommer en eftermarknad till större delen av deras 
produkter. 
 
Det som enligt JP skapar värde för kunden, är att de har en hög närvaro och att de är väldigt 
kompetenta på det som de gör. För att styrka kvaliteten på produkten och kvalitetsarbetet, har 
de ett antal olika certifikat. Eftersom det finns flera aktörer på marknaden, anser JP att det 
som förklarar deras framgång är dels deras geografiska närhet samt att de har ett komplett 
produktsortiment. Även det faktum att de låter sina distributörer sköta försäljningen själva och 
istället stötta dem, gör att de väljer JP framför deras konkurrenter. 
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5 Analys 
Analysen av empirin, utgår från de modellval som gjorts och syftar tillbaka till de fråge-

ställningar som sattes upp i början av arbetet. Analysen utgår från analysverktyget. 

 

5.1 Användning 

5.1.1 Atlas Copco 

AC produkter har en lång livstid och då AC i de flesta fall själva är de som lagar och ger 
service till maskinen, blir de relationer de har långa. Även det faktum att de ha en finansiering 
som bidrar till att deras kunder har råd med deras maskiner, gör att de binder upp kunderna till 
långa relationer. Till befintliga kunder, hjälper AC till med förslag om hur dels maskinerna 
bör användas på bästa sätt, men även hur ett bygge kan läggas upp på ett bra sätt. Vilket är 
något som AC har en god kunskap om, då det har arbetat med borrning under en lång tid. AC 
har en ständigt pågående relation till sina kunder, för att veta vad de efterfrågar, samt för att 
de ska kunna komma med förslag om nya maskiner, framför allt när deras kunder håller på 
och bjuder på ett nytt jobb. AC mål är inte bara att sälja sin produkt utan de vill även att 
kunden ska få det den förväntar sig. Den nära relation AC har med sina kunder, är inte bara 
till för att få information om kunderna, utan även för att de ska kunna utveckla borrarna de 
har.  När AC ser vilka behov och önskemål kunderna har, kan de i framtida relationer öka det 
värde som deras produkter ger. 
 

5.1.2 IL Recycling 

IL har olika stora kunder, både vad det gäller hur stora de är som företag men även hur stor 
del av deras avfall som IL hämtar och hanterar. Hos de företag som är mindre som kunder 
hämtar IL i stort sätt bara avfallet. De större kunderna kräver helhetslösningar. IL anser att de 
står närmare sina kunder än vad deras konkurrenter gör. Detta grundar de på att när IL har nio 
säljare har konkurrenterna bara en. Detta gör att säljarna kan vara mer ute hos kunderna och 
se hur de använder sig av deras service och hur kunden skulle kunna använda sig av den på ett 
bättre sätt. Värdet och lösningen måste vara den bästa för kunden, inte det som är bäst för IL. 
Varje säljare har ett kundansvar och målsättningen är att de ska vara insatta i kundens 
processer. IL eftersträvar att ha så långa relationer som möjligt med sina kunder, då de hela 
tiden lär sig av sina kunder. 
 

5.1.3 Johnson Pump 

JP har flera olika sorters kunder. Dels har de sina distributörer, som de ser mer som 
samarbetspartners än som kunder. Även distributörernas återförsäljare, som är de som säljer 
produkten till slutkonsumenten. Slutligen har de motorförsäljningen där de tillsammans med 
kunden tar fram en ny produkt. JP är olika mycket integrerade med sin sina kunder beroende 
på vart i ledet de står. Med kunderna som står närmast dem, det vill säga distributörerna och 
motorförsäljningen, förs det en ständig dialog för att hela tiden veta vilka behov och önskemål 
som dessa har. Den dialog som förs med distributörerna, innehåller även vilka behov och 
önskemål som återförsäljarna och slutkonsumenterna har, då distributörerna i sin tur för en 
ständig dialog med dessa. Detta för att distributörerna har en tätare kontakt med dem, även om 



Förstå kundens bruksvärde 

 25 

JP själva också gör besök hos sina återförsäljare, tillsammans med distributörerna. Förutom 
att vara med och observera och föra en dialog med sina kunder, gör även JP 
marknadsundersökningar för att ta reda på vilken nytta kunderna har av deras produkter. 
 

5.2 Kundens interna och externa logistik 

5.2.1 Atlas Copco 

Att AC är med och lägger upp hur bygget ska genomföras, för att kunden på bästa sätt ska 
kunna nyttja deras produkt, bidrar till att de även är med och påverkar hur deras kunder lägger 
upp sin interna och externa logistik. Även det att AC själva utför service och underhållet av 
maskinerna gör att AC påverkar den interna logistiken. Utför AC en dålig service, fungerar 
inte maskinerna, vilket bidrar till att både den externa och interna logistiken påverkas. 
 

5.2.2 IL Recycling 

IL har som mål att de ska vara insatta i kundens processer, när det gäller den interna och 
externa logistiken, tar det sig uttryck i att de är med och studerar hur denna går till. Detta för 
att de ska kunna ändra den tjänst de levererar, för att den bättre ska passa kunden. Speciellt 
den interna logistiken är av intresse för IL då en stor del av avfallet kommer från emballage 
och liknande, som blir när produkter fraktas mellan olika platser. Det är viktigt för IL att veta 
vilka material som kunden lämnar efter sig för att kunna hantera avfallet på bästa sätt. 
 

5.2.3 Johnson Pump 

Eftersom JP har flera olika sorters kunder, skiljer det sig hur integrerade de är i avseende av 
den interna och externa logistiken. När det gäller deras distributörer så integrerar JP på flera 
sätt, dels så är de med och upprättar distributörsstrategier, vilket är en stor del av både den 
interna och externa logistiken. Även att JP har lagt upp sina försäljningskanaler som de gjort, 
bidrar till att det påverkar lagerhanteringen, då de själva inte har så stora lager, utan lägger ut 
lagerhanteringen på distributörerna. De försöker även påverka vilka produkter som 
distributörerna köper in. 
 

5.3 Kundens produktion 

5.3.1 Atlas Copco 

AC är insatta i sina kunders produktion på flera olika sätt, dels det faktum att de ibland hjälper 
till med finansieringen, bidrar till att det överhuvudtaget möjliggörs en produktion för kunden. 
Även det att de är med och lägger upp hur produktionen ska se ut, gör att AC blir insatta i 
kundens produktion. Att säljarna är uppdaterade om vilka produkter deras kunder kan tänkas 
behöva bidrar även det till att de påverkar produktion. Då de kommer med förslag om 
maskiner som kan göra arbetet lättare med mera. De garantier som AC lämnar när de säljer en 
produkt, gör att kunden lättare kan planera sin produktion, då de innan arbetet drar igång, vet 
ungefär hur fort arbetet kan genomföras. Andra sätt som AC är med och påverkar 
produktionen, är att de kommer med nya lösningar, som gör att produktionen kan bli mer 
effektiv. 
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5.3.2 IL Recycling 

IL anser sig vara väl insatta i kundens interna processer men när det gäller kundens 
produktion har IL ingen större påverkan eller insyn. De sätt som IL kan påverka kundens 
produktion är att de har olika sorters hantering, där kunden antingen själv sorterar eller där IL 
sorter åt kunden. Detta gör att kunden, om den så önskar, kan fokusera mer på sin 
kärnverksamhet, än att sortera sitt avfall.  
 

5.3.3 Johnson Pump 

I motortillverkningsdelen är JP väl insatta i kundens produktion, då JP är en del av 
produktionen. Tillsammans med kunden, utvecklas, designas och tillverkas pumparna. Men 
det är enbart den delen som de är integrerade med, den övriga verksamheten som kunden har 
är inte JP integrerade i. För sina distributörer, är JP med och påverkar en del, då det är deras 
produkter som säljs och att JP är med och påverkar distributionsstrategierna. Själva 
försäljningen sköter distributören själv, utan någon större påverkan, annat än om de anser sig 
behöva hjälp av JP i dessa frågor. Hos återförsäljarna försöker JP påverka hur deras produkter 
placeras i butiken men till sist så är det även här återförsäljaren som har det sista ordet. 
 

5.4 Kundens marknadsföring och försäljning samt ser vice 

5.4.1 Atlas Copco 

ACs säljare har kontakt med de entreprenörer som kan tänkas bjuda på exempelvis vägbyggen 
och tunnlar, jobb som kan behöva bergborrar. Säljarna jobbar tillsammans med entreprenören, 
för att kunna ta fram ett erbjudande till kunden, som gör att denne kan få jobbet att borra 
tunneln. De för en dialog och gör beräkningar tillsammans med kunden, om vad kunden är 
villig att betala och fortfarande ha en möjlighet att få jobbet. Värdet för kunden är att få 
jobbet, men även att det ska vara lönsamt. Detta göra att AC tar reda på så mycket som 
möjligt om bygget, vad som behövs, kundens förutsättningar och så vidare. Det kan 
exempelvis diskuteras vilken typ av borr kunden behöver till det specifika jobbet, vilken 
service som kan behövas och sen ge ett så bra erbjudande som möjligt. Detta dels för att 
hjälpa kunden att få jobbet, samt att det ska vara lönsamt för denne. Får inte kunden jobbet, 
kan AC heller inte sälja sin utrustning till entreprenören. Eftersom AC till viss del är 
integrerade i vissa av sina kunders säljprocess, som i vägbyggen med mera, kan de vara en del 
av processen när det gäller hur kunden hjälper till i underhållet av det denne bygger, 
exempelvis en vägtunnel. 
 

5.4.2 IL recycling 

ILs kunder är slutkonsumenter, det vill säga att de köper tjänsten att få restmaterial hämtat. 
Kunderna säljer inte tjänsten vidare eller någon produkt som kommer ut av den, vilket gör att 
någon marknadsföring eller service mot deras kunder, inte behövs. 
 

5.4.3 Johnson Pump 

JP ser sina distributörer som samarbetspartners, istället för direkta kunder. Det är 
distributörerna som har kontakten med återförsäljarna, så information om vad marknaden vill 



Förstå kundens bruksvärde 

 27 

ha, går genom dem. När de vet vilket behov marknaden har, det vill säga slutkunden, lägger 
de upp en order på vad distributören och dess återförsäljare ska ha i lager. Det viktiga för 
återförsäljarna är att kunna sälja ut det de har i lager. Jobbar JP, distributörer och 
återförsäljarna tillsammans, kan de lägga upp ett lager som passar marknaden. 
 
I planeringen av servicen, gäller det att återförsäljarna har ett lager på de produkter kunden 
behöver. JPs säljare har i uppgift att tala om för distributörerna vad som finns och hur det 
används. Detta i sin tur, ska distributörerna föra vidare till sina återförsäljare. Säljarna finns 
närvarande hos distributörerna, för att få information om vad återförsäljarna har för behov. 
Säljer JP in produkter som inte efterfrågas, sjunker värdet hos kunden, både när det gäller 
distributören som kund och återförsäljaren som kund. 
 
När det gäller utformning av pumpar till de företag som tillverkar båtar och motorer, har de 
egentligen ingen möjlighet att påverka och vara delaktiga i hur detta företag, kunden, säljer 
och marknadsför sina motorer. Det finns inga fysiska bevis för att det är en JP pump i 
motorerna, som med exempelvis en logga. Vad gäller service av dessa pumpar, är det 
utformningen av pumparna, som sker tillsammans med kunden, som gör hur servicen ska se 
ut.  
 
Kundernas behov, kan vara att hålla så hög kvalitet på sina motorer som möjligt, vilket 
innebär att pumparna har så god kvalitet som möjligt. Skulle kvaliteten på pumparna sjunka, 
sjunker även kvaliteten på motorerna, vilket påverkar försäljningen och marknadsföringen. 
 

5.5 Företagets anpassning efter kunden 

5.5.1 Atlas Copco 

Den interna logistiken anpassas efter vad kunden ska ha för utrustning. Säljaren, som är i 
kontakt med en ny kund, har kontinuerlig kontakt med produktionen. Detta så att 
produktionsdelen kan ha kontakt med underleverantörer och säljare och produktion 
tillsammans kan lova kunden, vad som kan levereras. 
 
Den externa logistiken handlar om att vara närvarande. AC ser till att det finns reservdelar 
som kan behövas, så att ett avbrott på grund av en trasig borrigg inte ska behöva ta för mycket 
av kundens tid. Den tid då maskinerna inte utnyttjas, kostar pengar. Är kunden villig att betala 
för att slippa dessa avbrott, finns AC närvarande med det som behövs. Värdet är att få ner alla 
kostnader för kunden. 
 
Produktionen anpassas efter kunden, även om den är till stora delar är standardiserad. 
Befinner sig kunden i ett land som inte har lika strikta miljö- och arbetsmiljöregler, 
exempelvis länder i tredje världen, kan billigare borriggar levereras. Hytterna till dessa riggar, 
består endast av ett tak och är alltså inte ljudisolerade. De ljudisolerade hytterna levereras till 
de länder, där reglerna är striktare. Riggarna som levereras, anpassas miljömässigt efter vilken 
del av världen de ska levereras till och de regler som finns där. Likaså gör nya regler, att 
produktionen måste anpassas hela tiden, som med den automatiska borrinmatningen. 
 
Beroende på om det är en potentiell kund eller om det är en befintlig kund, en säljare ska ha 
att göra med, ändras kontakten med kunden. En potentiell kund, exempelvis en entreprenör 
som ska bjuda på ett arbete, kontaktas för att kunna diskutera vad denne kan behöva för att 
utföra jobbet och vilken sorts service som kan behövas. Är det en befintlig kund, håller de 
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reda på hur gammal utrustningen är och vad som kan behövas förnyas. De har kontinuerlig 
kontakt med kunden, för att göra uppföljningar och uppdateringar, så att kunden väljer AC 
fortsättningsvis. AC vill lämna garantier i det de levererar. 
 
Servicen anpassas också efter kundens behov. Har kunden behov av ACs expertis och 
kunskap om bergborrning, erbjuds det. Det samma gäller om kunden har behov av 
finansiering eller hjälp med reservdelar. Ett serviceerbjudande de kan lämna till större globala 
kunder, som exempelvis Skanska, är att de kan koordinera vilken utrustning som ändvänds. 
Detta gör att Skanska har möjlighet att veta vad och hur de ska använda utrustningen, vart i 
världen de än befinner sig. 
 

5.5.2 IL recycling 

Den interna logistiken ändras, beroende på om de hanterar material de är bra på att förädla, 
eller om någon annan kan göra det bättre. Förändringen sker genom upphandling av företag 
som kan just denna förädling bra, vilket gör IL bättre på detta. Den externa logistiken handlar 
om, hur upphämtning av restprodukter sker. Vissa företag vill bara att avfallet ska hämtas, 
andra att helhetslösningar för sortering ska finnas. Detta går in lite i produktionen. IL anpassar 
lösningarna för sortering och avfallshämtning, beroende på vilka behov kunden har.  
 
I storstadsregionerna sker ofta försäljning av tjänster genom att företag ringer upp IL och ber 
om hjälp. Örebro är mindre, vilket ökar konkurrensen och IL får ringa upp potentiella kunder 
för att försöka sälja in sig hos dem. Är det ett mindre uppdrag, det vill säga en kund som 
endast vill att restmaterial ska hämtas upp, krävs det inte så mycket tid och anpassning för just 
den kunden. Andra kunder, större företag, med mycket restmaterial som ska sorteras och det 
ska göras smidigt, kräver helhetslösningar och kunskap om kundens interna logistik. Servicen 
anpassas efter vad kunden behöver, på samma sätt som försäljningen och produktionen. 
 

5.5.3 Johnson Pump 

Den interna logistiken anpassas efter vad JP tillverkar själva och vad de anser att de vill att 
någon utomstående underleverantör ska göra. Den externa logistiken ser olika ut, beroende på 
om det är en distributör som ska fylla på sitt lager eller om det är motortillverkare som ska ha 
pumpar till en motor. Distributören går tillsammans med säljare igenom vad denne behöver ta 
in till sitt lager, och sedan levereras pumparna till det lagret. En motortillverkare vill troligtvis 
inte fylla hela sitt lager med pumpar, utan vill ha dem när de behövs. 
 
Anpassning i produktion kan ses, när JP får ett uppdrag, att tillsammans med stora 
båttillverkare, utforma en pump till nya motorer. Vad som produceras, kan också till viss del 
anpassas efter vad slutkonsumenter av pumpar söker, eftersom säljarna hela tiden tar in 
information om vad denna markand vill ha. Slutar en produkt att sälja helt, kan det vara så att 
den slutar att tillverkas. Vidare kan det faktum att JPs pumpar finns i olika prisklasser ses som 
en anpassning. Det kan även ses som en anpassning i produktionen, när vissa delar av 
tillverkningen outsourcas. De har inte kapacitet eller den bästa kunskapen i att tillverka vissa 
komponenter och för att hålla uppe kvaliteten, så kan tänkas att de som är bättre lämpade att 
göra detta, får göra det. 
 
Marknadsföringen och försäljningen av pumpar skiljer sig, om det är en distributör med sina 
återförsäljare som ska ha pumparna, eller om det är ett större företag som tillverkar större 
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båtar och motorer. JP använder sig av distributörer, som de kallar samarbetspartners, för att 
själva slippa ha så många säljare. I Europa har JP en eller två distributörer i varje land, vilka 
säljarna har som uppgift att visa och förklara sortimentet för. Säljare och distributör går här 
tillsammans igenom vad som kan behövas köpas in, sedan är det distributörernas uppgift att 
sälja dessa vidare. Även kontakten med distributörerna skiljer sig åt beroende på vilket land 
man befinner sig i. Distributörer i Asien vill ha en nära relation och täta kontakter, medan 
europeiska distributörer inte söker detta. De har ofta inte tid till nära relationer. 
Marknadsföring och försäljning till båt och motortillverkare handlar mer om längre relationer 
och att tillsammans utveckla pumparna som ska passa motorerna. De vill även ha långa 
relationer med sina distributörer. 
 

5.6 Hur företagets interna kommunikation ser ut 

5.6.1 Atlas Copco  

Olika delar av företaget arbetar med olika sorters kunder, beroende på deras behov. AC har 
personal som arbetar med kunder som har brist på kunskap. Finansieringsavdelningen kan 
jobba närmare de kunder som har brist på pengar och serviceavdelningen hjälper kunden med 
service av maskinerna. Det råder en intensiv kommunikation mellan dessa, service och 
produktion, för att helhetsintrycket ska bli så bra som möjligt. 
 
Det sker en uppföljning på alla produkter, för att se till att allt fungerar. I och med 
uppföljningen, får AC reda på vilka styrkor och svagheter deras produkter har. Detta kan man 
se som en del av deras interna kommunikation, då företaget får in information om vad som är 
bra och dåligt med deras produkter, för att sedan kunna meddela de ansvariga och rätta till 
eventuella fel.   
 
Under en köpprocess har AC en nära kontakt genom företagets olika delar, för att processen 
ska kunna flyta på så bra som möjligt. Säljarna diskuterar med kunderna om deras behov 
sedan kontaktas den producerande delen. När de gett klartecken lägger inköparna ut 
beställningar till underleverantörerna, så att alla delar kommer in vid rätt tillfälle, för 
hopsättning. Det är viktigt med samordning, så att det blir en smidig process. AC samlar in ny 
information och kunskap om krav, som de får genom sin verksamhet, myndigheter och 
konkurrentbevakning. Med grund i detta utvecklas nya produkter, för att svara på till exempel 
miljökrav eller helat enkelt bara göra bättre produkter. För att en kund ska få en bra 
helhetsbild av företaget, krävs det att de är medvetna om kundernas värderingar. Kunder som 
till exempel inte bryr sig lika mycket om säkerhet, utan mer om pengar, kan få en billigare 
produkt, men inte med lika hög säkerhet. Här kan man också se spår av den interna 
kommunikationen då alla på företaget måste vara uppdaterade på nya miljökrav eller 
kundernas syn på säkerhet med mera, samt att alla delar av företaget måste ha en bra 
kommunikation, för att undvika flaskhalsar eller andra problem som kan leda till att kunderna 
inte får det de förväntar sig vid den tidpunkt de förväntar sig.  
 
AC samlar, till viss del, in data om sina kunder i databaser, men det är dock inget som hela 
företaget har tillgång till. Eftersom AC inte har ett stort antal kunder, ser de inget behov av 
stora databaser. AC sitter inte centralt inne med någon utförlig information. Varje land håller 
koll på sina egna kunder, men till de riktigt stora kunderna som jobbar över hela världen, har 
AC en organisation som hjälper dem att få rätt produkter, eftersom företaget vill att det ska 
finnas en viss koordinering mellan de produkter och delar företaget använder.  
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5.6.2 IL Recycling 

Deras interna kommunikation, mellan de olika kontoren sker genom kontinuerliga möten med 
försäljningscheferna och de delar på så sätt med sig av kunskapen och informationen som de 
besitter, till varandra.  Det skulle kosta för mycket att samla in alla säljare för att de skulle 
dela med sig av sin kunskap, då den största delen av detaljinformationen sitter säljarna på, 
men de vidarebefordrar sin kunskap till försäljningscheferna. De olika kontoren försöker även 
att hjälpa varandra och har någon kommit på en bra lösning på ett intressant fall, är det viktigt 
att denne delar med sig av denna kunskap till hela organisationen. De samlar information i 
databaser, det vill säga de har ett CRM verktyg där de försöker att lagra så mycket 
information som möjligt om kunderna. 
 
Eftersom IL är ett stort företag som jobbar väldigt nära sina kunder finns det mycket kunskap 
inom verksamheten som kanske inte alltid når ut till resten av företaget. Varje säljare har 
kundansvar, och på de stora kunderna ha de som regel två säljare, ifall en anställd skulle sluta, 
är den andra redan uppdaterad på kunden.  
 

5.6.3 Johnson pump 

Det finns två huvudgrenar inom JP, marin och industri. Marin och industri jobbar i stort sett åtskilda, 
men vissa delar är dock gemensamma, som till exempel ekonomiavdelningen. 
Utvecklingsavdelningen och inköpsavdelningarna samarbetar. Detta kan man tolka som att den 
interna kommunikationen skiljer sig beroende på land eller avdelning, de avdelningar eller länder 
som inte är involverade i varandras processer, verkar inte heller ha någon omfattande intern 
kommunikation, medan de integrerade delarna har en starkare kommunikation. Eftersom denna 
uppsats fokuserar på den marina delen av företaget, är det även det som sätts i fokus här.  
 
JP ser inte sina distributörer som kunder, utan snarare som samarbetspartners, det vill säga att 
de tar hand om de affärer som JP inte ser som lönsamma nog för att hantera själva. Detta gör 
att distributörerna kan ses som en del av JPs interna kommunikation, då de till exempel 
tillsammans upprättar distributörs strategier och marknadsplaner. 
 
Det finns inget land som de anser sig sakna distribution i. De länder som är för små för att ha 
en egen distributör, hjälper de stora länderna runt omkring till att täcka upp det landet. Det 
finns alltså en global täckning. Detta kan ses som att det finns en relativt hög grad av intern 
kommunikation, då det är många länder som är inblandade i processen och för att de ska 
kunna ha detta stora distributionsnät, krävs det att de kommunicerar internt. Dock finns delar 
av verksamheten som den marina delen av företaget i Sverige inte har så stor kunskap om.  
 
En stor fördel för den interna kommunikationen, är JPs stora distributionsnät. JP har ett nära 
samarbete med sina distributörer och dessa förser JP med information, om vad som saknas på 
marknaden, vad de borde förbättra eller utveckla. De har även säljare, som på sina resor hälsar 
på hos deras kunder för att få feedback på hur de uppfattar JPs produkter och vad deras 
kunder i sin tur tycker. Det är då viktigt att den interna kommunikationen fungerar för att 
informationen hos distributörerna ska komma in och runt i företaget.  
 
Eftersom kulturerna i de olika länderna är väldigt olika skiljer det sig hur kunderna ser på till 
exempel pris och kvalité. Det är då viktigt att den interna kommunikationen fungerar så att alla 
involverade i processen har all information om landet och dess kunder, så att rätt produkt sortiment 
föreslås till distributören. 
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5.7 Vilka är nyttorna för de fokala företagen? 

5.7.1 Atlas Copco 

De utbyten som sker med ACs kunder är idéer om nya produkter, relationer, kontakter och 
feedback. Genom att de till exempel använder sig av entreprenörer får de nya kontakter och 
relationer med dessa och andra intressenter vid byggarbetsplatser, gruvor med mera. De får 
även feedback av kunderna genom att de befinner sig på plats samt att de även så själva kan 
se vilka brister som finns på produkterna och servicen. AC tar med sig kunskap från varje 
projekt de är med i och kan föra den vidare till nästa. Genom samtalen som sker mellan dem 
och deras kunder får de även kunskap och information om vad kunder vill ha och hur de vill 
ha det.  
 

5.7.2 IL Recycling 

Det IL får i utbyte med sina kunder är pengar, relationer och kunskap. Kunskapen får de 
genom att vara närvarande hos kunden och de kan även skapa nya relationer med de företag 
kunden har relationer med. De får även feedback genom distributörerna, på vad som är bra 
och vad de kan förbättra.  
 

5.7.3 Johnson Pump  

Motorbranschen ger ett stort utbyte av bland annat kunskap till JP, då dessa är med och 
hjälper till att utveckla och testa produkter. De får även feedback om vad som fungerar med 
deras produkter och hur de mottas på marknaden.  JP drar nytta av sina samarbetspartners, 
genom att de har pumparna i sina motorer och att det tillkommer en eftermarknad till större 
delen av deras produkter. 
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5.8 Sammanfattande matris 
 
 AC IL JP Sammanfattning 
Hur påverkar 
företaget 
kundens 
användning av 
produkten? 

Utbildar och har 
långa relationer 

Närvaro och 
tittar på den 
interna 
logistiken 

Närvaro och tittar 
på vad kunden 
behöver 

Närvaro 

Hur påverkar 
företaget 
kundens interna 
och externa 
logistik? 

Är med och lägger 
upp arbetet och 
underhåller 
maskinerna så allt 
fungerar 

Den interna 
logistiken 
påverkas av hur 
sorterings-
processen går 
till 

Lägger upp 
försäljningskanaler 
som påverkar 
lagerhantering 

Deltagande 

Hur påverkar 
företaget 
kundens 
produktion? 

Finansiering och 
ger förslag på 
lösningar 

Olika sätt för 
kunden att 
hantera avfallet 

Utvecklar designar 
och tillverkar 
pumpar 

Lösnings-
förslag 

Hur påverkar 
företaget 
kundens 
marknadsföring 
och försäljning 
samt service? 

Kontakt med 
entreprenörer, 
lämnar garantier  

Inte alls Hjälper till att 
planera lager och 
informerar om 
produkter 

Planering 

Hur anpassar 
sig företaget 
efter kunden? 

Den interna och 
externa logistiken. 
Miljö och 
säkerhets 
anpassningar  

Anpassar sig 
efter kundens 
önskemål och 
förutsättningar 

Olika prisklasser 
och utvecklar 
produkter 
tillsammans med 
motortillverkare. 
Anpassar sig efter 
kulturella 
skillnader 

Logistik, 
produkter, 
kulturella 
skillnader och 
lagar 

Hur ser 
företagets 
interna 
kommunikation 
ut? 

Uppföljning av 
produkter i alla led 

Kontinuerliga 
möten mellan 
försäljnings-
chefer 

Distributörer är 
samarbetspartners 
och har en nära 
personligkontakt 
med dessa  

Kontinuerlig 
uppföljning 

Vilka är 
nyttorna för de 
fokala 
företagen? 

Idéer om nya 
produkter, 
kunskap, 
relationer, 
kontakter och 
feedback 

Pengar, 
relationer, 
feedback och 
kunskap 

Kunskap, feedback 
och eftermarknad 

Kunskap, 
feedback och 
relationer 
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6 Slutsats, diskussion och bidrag 
I detta avslutande kapitel tas slutsatserna som kan dras efter analysen upp. Uppsatsen 

avslutas med en diskussion med egna tankar och åsikter kring den multipla fallstudien.  

 

6.1 Slutsatser 
 
Alla tre företagen i undersökningen är närvarande hos kunden för att ta reda på vad som 
påverkar kundens bruksvärde. De tre företagen anser också att det är det bästa och nästan det 
enda sättet för att kunna ta reda på detta. Detta gäller speciellt för hur kunden använder sig av 
företagets produkt eller tjänst. Företagen är närvarande hos kunderna, för att visa hur 
produkterna ska användas, oberoende av om produkterna eller tjänsterna är specialdesignade 
eller inte. För att kunna se hur produkterna används, är det en möjlighet att fortfarande vara 
närvarande hos kunden efter leverans, för att kunna optimera bruksvärdet. Slutsatsen är, som 
kan ses i matrisen i kapitel 5.8, att för företagen ska ta reda på vad som påverkar kundens 
bruksvärde, är det bästa sättet att vara på plats hos kunden, vilket bekräftar de teorier son 
tagits upp i uppsatsen. 
 
Den kunskap som de får genom att vara med på plats, använder de sen genom att dels ändra 
sin interna logistik, för att ytterligare förbättra det som påverkar kundens bruksvärde. 
Samtliga företag använder sig även av den kunskap de får, för att förbättra och utveckla den 
produkt som de säljer och levererar. De försöker även ändra och trycka på de fördelarna, som 
företaget och produkten ger, som inte alla kunder redan uppfattat, som till exempel sin 
närvaro.  
 
Genom att företagen är med hos kunden och har ett nära samarbete med sina kunder, är det 
inte endast ett ekonomiskt utbyte som sker, utan företagen får även del av den kunskap som 
deras kunder besitter. Det kan vara kunskap om både deras produkt eller tjänst men även 
kunskap om andra saker som berör företaget, som exempelvis nya relationer eller förbättra 
befintliga. Företagen använder den kunskapen genom att ytterligare förbättra deras 
erbjudanden och produkter, så att kunden verkligen får det den eftersträvar.  
 
Genom den kunskap företaget får från sina kunder, gör de en anpassning av sina produkter. 
Anpassning efter kunderna kan ske på olika sätt. Vissa företag kan inte anpassa alla produkter 
som levereras, men har ett lite bredare utbud av produkter och tjänster, för att kunna leverera 
det som passar varje specifik kund bäst. Andra företag har lättare att leverera en lösning, som 
är direkt anpassad efter kundens behov och går då mer in i kundens organisation för att hitta 
den optimala lösningen. Slutsatsen är, som kan ses i matrisen i kapitel 5.8, att företagen 
använder sig av denna kunskap till att utveckla och förbättra företagets produkter, tjänster och 
service.   
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6.2  Diskussion och bidrag 
 
Alla på företaget kan inte vara närvarande hos kunden samtidigt. Detta gör att det krävs en 
kommunikation inom företaget. De som är ute hos kunden, behöver inte heller vara samma 
personer varje gång. Det kan skilja sig mellan säljare, de som håller i utbildningar, 
servicepersonal och så vidare. Den kunskap företaget får när de är närvarande hos kunden, 
måste spridas till de inom företaget som har nytta av just den specifika kunskapen. Det är 
viktigt att de som befinner sig hos kunden är lyhörda och inte endast fokuserar på den 
information som endast direkt påverkar den delen av verksamheten som denne har hand om. 
Det är även viktigt att gallra ut den information som faktiskt är relevant för företaget och inte 
fastna för oväsentligheter. 
 
Det kan gå att påverka kundens marknadsföring och försäljning, genom att hålla så hög 
kvalitet som möjligt, till ett bra pris. Detta pris kan diskuteras fram tillsammans med kunden, 
för att nyttan till priset ska bli så högt som möjligt. 
 
Den negativa aspekten av företagets närvaro hos kunderna, kan vara att de känner sig 
övervakade. Det skulle vara intressant att titta på kunden och deras tankar om hur de vill att 
en leverantör förhåller sig till dem. 
 
De företag som är med i undersökningen är till stora delar ganska olika, men alla anser att de 
är närmare kunden, än vad deras konkurrenter är. En fråga är om det är slumpen som gjorde 
att alla ansåg att närvaro hos kunderna är en viktig del i att samla information, eller om det är 
så generellt. Intressant skulle vara att titta på hur företagens konkurrenter skulle förhålla sig 
till en liknande undersökning, om de också anser sig vara närmare kunden än sina 
konkurrenter och på vilket sätt. 
 
Bidraget från undersökningen, något som författarna upplevt är viktigt, är att det inte bara är 
en person på företaget som har kontakt med kunderna. Det är viktigt att alla i alla delar på 
företaget är insatta i kunden som företag och att allas bemötande påverkar bilden av företaget 
och relationen mellan dem. 
 
För att helt kunna veta vad som påverkar och är viktigt för kunden, gäller det att vara på plats 
och vara integrerade i kundens företag. Det är inte alltid lätt att gissa sig till vad kunden 
behöver och kunden vet inte alltid själv vad denne behöver. Integrationen hos kunden behöver 
inte alltid se lika ut. Det gäller att hela företaget kan anpassa sig för varje specifik kund. 
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Bilaga 1 - Intervjumall 

 1 

Intervjumall, D-uppsats Örebro universitet 
 
Om respondenten 

1. Vilken är er befattning? 
2. Vad är dina/era huvudsakliga uppgifter? 

 
Grundfakta 

1. Verksamheten i Örebro, hur ser den ut, skiljer den sig mot den övriga verksamheten? 
2. Vilken är er kärnverksamhet?   
3. Vill ni ha full kontroll på allt ni gör eller har ni outsourcing av vissa delar av er 

produktion eller service? 
 
Konkurrenter 

1. Vilka anser ni vara era största konkurrenter? 
2. Vilka är era styrkor gentemot konkurrenterna? 
3. Hur skulle ni vilja utveckla er med hänsyn till era konkurrenter? 
4. Försöker ni utveckla er verksamhet till nya produktområden inom samma eller andra 

branscher? 
 
Relationsfrågor 

1. Hur nära kontakt har ni med era kunder? Hur tät kontakt har ni mer era kunder? 
2. Har ni lika relationer med alla kunder? 
3. Hur går en köpprocess till? 
4. Planerar ni relationer långsiktigt? 
5. Samarbetar ni på något sätt med era kunder? I så fall på vilket sätt och varför? 
6. Delar ni med er av den kunskap ni får i era relationer med kunderna, till era andra 

kunder? 
7. Hur insatta är ni i kundernas interna processer? Det vill säga; förstår ni hur kundens 

verksamhet ser ut? 
 
Värde frågor  

1. Hur tar ni reda på vilka nyttor era kunder har av att använda sig av era produkter och 
tjänster? 

2. Hur använder ni er av denna kunskap i er verksamhet?  
3. Ser ni till att skapa värde för kunden eller skapar ni värdet tillsammans med kunden? 
4. Vad får ni för utbyten i en transaktion?  
5. Hur använder ni värde och kvalitet i er marknadsföring? 
6. Om vi delar upp värdet i transaktionens helhet, hur mycket skulle ni tro kunna 

tillskrivas produkten, servicen samt relation eller image? 
7. Jobbar ni med att få ner produktionskostnaderna så att kunden kan få ett högre värde 

genom ett bättre pris, eller skulle det kunna uppfattas som att kvaliteten minskar? 
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