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FÖRORD 
 

Vi har haft en lång, rolig och utvecklande resa under våren 2011 vilken har gett oss 

möjligheten att fördjupa oss inom det område vi båda brinner för. Därmed vill vi passa 

på att tacka alla på Komatsu Forest för denna möjlighet och inte minst Jörgen Nilsson 

som visat stort intresse för oss och denna studie. Vi vill även passa på att tacka alla 

medarbetare på Frösön och då främst Hans Karlsson. Vidare passar vi på att tacka alla 

respondenter till enkätundersökningarna och fokusgruppsdeltagare. Tack för att ni har 

tagit er tid, all information ni har delgett oss och inte minst för alla trevliga samtal. 

 

Avslutningsvis vill vi ägna ett stort tack till vår handledare Jan Bodin som visat stort 

förtroende för oss och våra studier. 
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SAMMANFATTNING 
Denna studie genomförs på uppdrag av Komatsu Forest fokuserad på eftermarknaden 

där de tillhandahåller service, reservdelar och tillbehör till skogsmaskiner till 

företagskunder. För att på ett effektivt sätt uppnå konkurrensfördelar på dagens marknad 

krävs det att företag finner nya strategier för att bli konkurrenskraftiga. Företagskunder 

utgör en mindre marknad och beroendet mellan parterna är större (jämfört med 

privatkunder) påvisar detta att relationen är en viktig del i en B2B-miljö. Service-

Dominant logic (S-D logic) beskriver hur ett paradigmskifte sker där kunden betraktas 

som värdefullt humankapital och företag vinner konkurrensfördelar genom långsiktiga 

relationer, värdeskapande tillsammans med kund och utbyte av kunskap genom 

interaktivt processarbete. Syftet med denna studie är att undersöka på vilka sätt 

Komatsu Forest kan vinna konkurrensfördelar genom att implementera S-D logic. De 

strategier vi testar är front-line employee (FLE) – personal med kundkontakt, 

butikslandskapet, varumärket och den interna kommunikationen. 

 

Studien baseras på kvantitativa studier med en kompletterande kvalitativ studie. De 

kvantitativa studierna är genomförda på Komatsu Forest’s företagskunder genom en 

telefonenkät och på samtliga medarbetare genom en e-postenkät. Den kvalitativa 

studien är genomförd genom en fokusgrupp med företagskunder och verkar endast som 

ett komplement där resultaten inte bör generaliseras. För att undersöka vilka strategier 

som kan användas inom denna bransch har vi studerat samband mellan de olika 

strategierna samt hur de kan användas som verktyg för att vinna konkurrensfördelar 

genom S-D logic.            

 

Studien visar att de strategier vi undersökt är sammankopplade med varandra där 

resultatet kan delas upp i fundamentala, lönsamma och stöttande åtgärder. De 

fundamentala strategierna för att implementera S-D logic innebär att Komatsu Forest 

bör arbeta tvärfunktionellt inom organisationen och involvera kunden i värdeskapandet 

samt att personal lär och delar med sig av information med varandra. Vidare är det av 

vikt att ta tillvara på medarbetarnas spetskompetenser och därmed fokusera på 

specialisering av kunskap. För att vinna konkurrensfördelar på marknaden är det av 

yttersta vikt att värdera humankapitalet, både kunder och medarbetare. Detta kan uppnås 

genom kontinuerlig vidareutbildning och kompetensstöd. Fundamentalt är även att 

omfördela resurser där medarbetare med kundkontakt bör ges större utrymme inom 

verksamheten. 

 

De lönsamma strategiska åtgärderna innefattar att fokusera på mervärde för kund istället 

för merförsäljning där fokus är att möta kundens behov. Varumärket är en primär del i 

den lönsamma strategin då kundens varumärkestillhörighet förenklar kundens 

köpprocess vilket i sin tur leder till att kunden känner en stolthet att använda Komatsu 

Forest’s produkter och resulterar i återkommande köp. Denna process blir naturlig då 

alla kundens behov är uppfyllda där Komatsu Forest’s långsiktiga lönsamhet är i fokus. 

FLE är en primär del i den säljande åtgärden då dessa innehar kundkontakt samt att de 

av kunderna anses vara tydliga varumärkesbärare. Genom att FLE tillges rätt verktyg 

och stöd kan de involvera kunden, dokumentera och följa upp individuella kundbehov. 

Slutligen visar studien att butiksmiljön är en stöttande åtgärd då den inte direkt är av 

betydelse för kunden men påverkar personalen som vistas i miljön. En välplanerad 

butiksmiljö ska betraktas som ett verktyg för kommunikation och interaktion och inte en 

plattform för försäljning.  
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1. INLEDNING 
I det inledande kapitlet förklarar vi varför vi har valt att genomföra denna studie i en 

bransch vilken fokuserar på produkter där vi vill testa att flytta fokus från ett 

transaktions- till ett relations- och Service-Dominant logic perspektiv. Kanske är du 

intresserad av relationer, är verksam i en business-to-business miljö på en 

eftermarknad eller är nyfiken på en annan infallsvinkel?    

 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 
Vi lever idag i ett konsumtionssamhälle där många branscher fortfarande konkurrerar 

med pris och de produkter som erbjuds på marknaden. Idag är konkurrensen stor i de 

flesta industribranscher vilket ökar behovet av konkurrenskraft genom andra metoder än 

kvalitativa produkter eller låga priser. När ett företag köper en ny bil, vilket sker på 

företagets primärmarknad, kan detta betraktas som en tjänst för att möjliggöra transport 

i arbetet. Köpet följs av service, reparationer, försäkringar och reservdelar vilket är 

representativt för en eftermarknad. Allt detta innebär en öppning och möjlighet för fler 

affärer och långa kundrelationer. Industrier som verkar mot företagskunder har en 

begränsad marknadsandel vilket ökar behovet av långsiktiga relationer där kunden 

upplever ett mervärde.  

 

Cohen, N. Agrawal & V. Agrawal (2006, s. 129) beskriver ett skifte som sker på 

eftermarknaden där det finns en möjlighet att erbjuda helhetslösningar på kundens 

problem istället för att endast fokusera på att erhålla enskilda produkter till kunden. 

Helhetslösningar på problem innefattar att kunden får service och hjälp innan, under och 

efter köpet. En eftermarknad innebär inte enbart att erbjuda reservdelar utan är en 

möjlighet till helhetslösning där ett tjänsteperspektiv ligger i fokus och lojalitet till ett 

varumärke ofta etableras genom företagets lösningar på eftermarknaden. Ett problem är 

att industrier och företag idag endast ser eftermarknaden som ett tillägg till den primära 

marknaden och produkten. Författarna menar att många företag inte känner till eller bryr 

sig om hur de ska arbeta för att på ett effektivt sätt implementera ett tjänsteperspektiv på 

eftermarknaden. Det är vitalt för industrier att inse vikten av detta. I bil-, vitvaru-, 

maskin- och teknikindustrin representerar eftermarknadsförsäljning för fyra till fem 

gånger mer än den primära produkten. (Cohen et al, 2006, s. 129)       

 

Redan på 1970-talet introducerades relations- och tjänsteperspektivet i Europa av 

Nordic School (Grönroos & Gummesson, 1985, s. 6-7). Vidare etablerade Vargo och 

Lusch (2004) begreppet Service-Dominant Logic (S-D logic) vilket representerar ett 

skifte från transaktionsmarknadsföring till relationsmarknadsföring oavsett om företag 

erhåller varor eller tjänster. Detta kan vara en möjlig strategi att anta för de företag som 

inte ännu funnit effektiva metoder att konkurrera på eftermarknaden. Paradigmskiftet är 

idag välkänt inom forskning och diskuteras världen över. Vi saknar dock hur den 

relationsbaserade modellen kan implementeras på företagets eftermarknad verksamma i 

en business-to-business (B2B) miljö. B2B är intressant avseende den komplexitet som 

uppstår till skillnad från business-to-consumer (B2C). Interaktionen och relationen 

mellan företag och företagskund är mer intensiv och ett större beroende mellan varandra 

ligger till grund för att bygga en långsiktig relation (Kalaignanam & Varadarajan, 2006, 

s. 174).  
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Den bransch vi undersöker avser en industri som primärt tillhandahåller utrustning för 

långsiktigt bruk men som innehar en eftermarknad för tillbehör, reservdelar och service 

till den primära utrustningen. Vidare är branschen karakteriserad av att företaget verkar 

i en B2B miljö där kundkontakt sker på företagets eftermarknad. Till hjälp att undersöka 

denna bransch genomförs studien på uppdrag av Komatsu Forest. Komatsu Forest är ett 

globalt företag och verkar inom skogsindustrin och tillhandahåller skogsmaskiner till 

företagskunder. Företaget har vidare en väletablerad eftermarknad där de tillhandahåller 

service på maskinerna, reservdelar och andra tillbehör.  

 

 

Vi anser att eftermarknaden är intressant att studera då den är i gränslandet mellan varor 

och tjänster. Med varor menar vi reservdelar, tillbehör och andra nödvändiga 

förbrukningsprodukter som är tvungna att tillhandahållas. Med tjänster menar vi 

varornas funktioner och den service som tillhandahålls genom reparationer och 

underhåll av primärmarknadens utrustning. Vidare även den service som betonar vikten 

av tjänsteperspektivet som avser mer kommunikativa metoder och strategier för att 

skapa mervärde för kunden. Arnould, Price och Malshe (2006, s. 99) presenterar ett 

antal möjligheter för framtida forskning inom S-D logic vilka bland annat innefattar 

varumärket och tjänstelandskapet där humankapitalet är det primära. Vargo och Lusch 

(2004) argumenterar för att S-D logic kan appliceras i alla branscher oavsett varor eller 

tjänster. I den forskning vi har bearbetat har vi funnit att lite forskning är gjord i B2B 

miljö med fokus på relationsperspektivet samt avsaknad av forskning på 

eftermarknaden där företag är verksamma mot företagskunder.  Därmed ser vi att 

forskning ännu inte har nått detta område och vi saknar svar på frågan om en 

relationsbaserad modell överhuvudtaget är applicerbar på eftermarknaden i denna 

bransch där en B2B relation ligger till grund. 

 

1.2 PROBLEMFORMULERING 
 

På vilka sätt är det genomförbart att skapa mervärde för kunden genom ett 

relationsperspektiv/tjänsteperspektiv på eftermarknaden, verksam i en B2B kontext? 
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1.3 SYFTE 
Syftet med denna studie är att lyfta förståelsen för om och på vilka sätt det finns ett 

behov av ett tjänsteperspektiv på en eftermarknad, verksam i en B2B miljö där 

långsiktiga kundrelationer är väsentligt. Studien ska skapa en plattform för 

implementering genom ett antal strategiska åtgärder för att vara konkurrenskraftig och 

förbättra kundens upplevda värde. Vidare är syftet att undersöka olika strategiska 

åtgärder nödvändiga för att implementera tjänstelogiken samt öka mervärdet för kund 

och därigenom öka förtagets lönsamhet.  

 

1.4 KOMATSU FOREST  
Vi genomför vår studie på uppdrag av Komatsu Forest som innehar samtliga av de 

branschspecifika karakteristiska vi tidigare beskrivit. Komatsu Forest är sedan 2004 helt 

ägt av Komatsu Forest Ltd Japan och är specialiserade på att tillverka skogsmaskiner 

och reservdelar. Vidare utför företaget service på Komatsu Forest skogsmaskiner och 

distribuerar reservdelar och tillbehör. (Komatsu Forest, 2011a) Toshio Miyake är VD 

för Komatsu Forest och kvalitet i varje led ges som löfte till kund. Komatsu Forest står 

för Forestry Quality där fokus ligger på den tekniska utvecklingen, god förståelse för 

branschen samt att tillsammans med kunden fokusera på den gemensamma nämnaren; 

skogen. (Komatsu Forest, 2011b) 

 

Företaget grundades 1961 och då som Umeå Mekaniska. Sedan dess har utvecklingen 

tagit fart i takt med mekaniseringen av skogsbruket. Genom den innovation branschen 

präglas av utvecklas skogsmaskinerna för varje år. År 2011 ändrade företaget 

varumärkesnamn från Valmet till Komatsu Forest vilket utgör en bekräftelse på att 

företagets satsning på kvalitet, som startades i samband med Komatsu Forest’s förvärv 

av verksamheten, nu av företaget anses uppfylla de kriterier som motsvarar varumärket 

Komatsu Forest. (Komatsu Forest, 2011c) 

     

Komatsu Forest Sweden HB, ett helägt 

dotterbolag till Komatsu Forest AB och har ett 

20-tal serviceanläggningar i Sverige där man 

har kontakt med skogsmaskinskunder för 

service på maskinerna samt försäljning av 

reservdelar, tillbehör och förbrukningsvaror. 

Serviceanläggningarna fungerar därmed som 

butiker för försäljning och service. Under 

våren 2011 arbetar Komatsu Forest med 

ombyggnation och omplanering av 

serviceanläggningen belägen på Frösön, 

Östersund. Syftet är att denna 

serviceanläggning ska verka som en plattform 

för övriga butiker i Sverige.  Huvudkontoret 

finns i Umeå och serviceanläggningarna är 

utplacerade runt om i Sverige (se karta). 

(Komatsu Forest, 2011d)  

 

 

 

 Figur 3: Komatsu Forest Serviceanläggningar 

Källa: Komatsu Forest, 2011d 
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Komatsu Forest säljer reservdelar och tillbehör anpassade till deras skogsmaskiner där 

målet är att kunderna ska välja dessa reservdelar för att öka pålitligheten och prestandan 

på skogsmaskinerna. Komatsu Forest har ett sortiment som kallas ProSelect där 

reservdelar, tillbehör och förbrukningsartiklar ingår. Idag säljs dessa i 

serviceanläggningar på eftermarknaden och målet är att erbjuda kunden en 

helhetslösning. Genom att erbjuda kunden en helhetslösning satsar Komatsu Forest på 

att minimera driftstopp för kunden och därigenom maximera kundernas vinst. 

Helhetslösningen innebär att kunden ska välja Komatsu Forest reservdelar och tillbehör 

samt få den service kunden behöver både på maskin och i form av rådgivning, stöd och 

hjälp. Komatsu Forest uttrycker denna lösning som ”låt din Komatsu Forest förbli en 

Komatsu Forest”. (Komatsu Forest, 2011e)     

 

1.5 DISPOSITION 
För att skapa en förståelse för studiens perspektiv och synsätt presenteras först 

utgångspunkter i arbetet vilka kan verka som stöd i vidare läsning. Studien genomförs 

med bas i S-D logic där tjänsteperspektivet delas i tre delar: relation, process och co-

creation. Vidare undersöker vi fyra möjliga strategier för implementering av S-D logic i 

ett företag verksam på eftermarknaden i en B2B miljö. Dessa strategier är front-line 

employee (FLE), varumärke, tjänstelandskap och intern kommunikation. Denna 

disposition följer arbetet i kapitlet teori, empiri och analys. Efter varje avsnitt i teorin 

illustrerar vi de påståenden vi undersöker för kund- och medarbetarenkäten. Vi ämnar 

ge en sammanfattande bild av det vi avser undersöka baserat på presenterad teori. 

Vidare presenteras empiri och analys i samma kapitel då vi avser underlätta läsningen. 

Detta med hänsyn till att empirin presenterar data och siffror vilket följs av analys av 

samma material. Innan empiri, analys och slutsats presenteras rekommenderar vi att ta 

del av den praktiska metoden där vi redogör för hur studien genomförs och hur 

resultatet presenteras. Modellen för arbetets disposition och arbetsgång finner du i slutet 

av teorikapitlet.  

   

1.6 AVGRÄNSNINGAR  
Studien är avgränsad till den svenska marknaden då kunder internationellt sett har 

skilda preferenser vilket gör att efterfrågan varierar länder emellan och därmed är 

behovet av tjänster varierande. Vidare uppstår andra olikheter vilka skiljer Sverige från 

andra länder och differenserna blir för omfattande för att behandla i denna studie. 

 

Då såväl kundkontakt som strategier skiljer sig väsentligt mellan primär- och 

eftermarknad kommer vi att avgränsa oss till verksamhet på eftermarknaden. Främsta 

orsaken till detta är kopplat till problembakgrunden vilken visar att det är på 

eftermarknaden företaget upprätthåller en kontinuerlig kundkontakt. Det är också på 

eftermarknaden som effektivisering och strategiska åtgärder efterfrågas då många 

företag ännu inte funnit dessa. 

 

För att konkretisera begreppet och fenomenet S-D logic samt för att möjliggöra 

implementering av detta marknadsföringsperspektiv har vi avgränsat det. Primärt är att 

vi valt att avgränsa S-D logic till tre huvudsakliga parametrar; relation, co-creation och 

process för att tydliggöra S-D logic och dess operativa verkan. Genom S-D logic 

angriper vi fyra möjliga strategier för implementering av tjänsteperspektivet där vi ser 

att andra strategier likväl kan vara möjliga.   
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2. VETENSKAPLIGA UTGÅNGSPUNKTER 
Om du söker förståelse för hur vi bearbetar det material som ligger till grund för vår 

studie är detta kapitel relevant. Här får du hjälp att förstå sambandet mellan teori och 

forskning samt vårt förhållningssätt. Det kommer även att hjälpa dig vidare i läsningen 

då detta är grunden till hur vi tänkt och resonerat när vi har valt att genomföra denna 

studie.   

 

2.1 FÖRFÖRSTÅELSE 
”Man är inte född med ett förhållningssätt till världen” - Johansson Lindfors (1993, 

s.25) beskriver hur den individuella tolkningen och personliga erfarenheten har en 

inverkan på fortsatt lärande och nya upplevelser. Att helt kunna utesluta den subjektiva 

bedömningen är inte bara svårt, det är även svårt att på ett medvetet sätt kontrollera. 

 

Efter att vi båda vuxit upp i norra Sverige har vi genom vår utbildning på 

Handelshögskolan vid Umeå Universitet (2007-2011) och dess inriktning på Service 

Management etablerat en grundläggande förståelse för såväl intern som extern 

marknadsföring. Primära kurser vi läst i marknadsföring är; Marknadsföring A, Service 

Marketing C, Marketing Ethics C samt Consumer Behavior D, Marketing Research D, 

Advanced Market Analysis D och Executive Decision Making D. Vidare har vi studerat 

beteendevetenskap vilket fördjupat vår förståelse för mänskliga handlingar, aktioner och 

reaktioner. Detta ligger till god grund för läran om konsumenten och dess beteende 

vilket relaterar till den externa marknadskommunikationen. Fortsättningsvis har kurser i 

organisationsvetenskap fördjupat vår kunskap inom den interna kommunikationen och 

dess inverkan på marknadsföring i sin helhet. En för denna studie viktig förförståelse är 

den vi etablerade under kursen Design och Miljö vid Designhögskolan, Umeå. Vi 

bearbetade då faktorer som berör butikslandskapet och det fysiska perspektivet av 

marknadsföring.  

 

Vi har båda arbetat inom bank och försäkringsbranschen där vi skapat god erfarenhet av 

att arbeta som FLE där vi har arbetat med kundmötet, service och erbjudande av tjänster 

till kund. Branschen är typisk för tjänsteproduktion vilket länkar samman vår 

akademiska bakgrund och praktiska arbetslivserfarenhet. Utifrån detta har vi båda ett 

intresse av att utforska nya arenor för tjänsteperspektivet där service ligger till grund för 

en lönsam verksamhet. Skogsindustrin är för oss främmande och vi anser därför att det 

är en intressant bransch att forska vidare i. Vidare är undersökningen fokuserad på 

industrins eftermarknad och i en B2B miljö vilken vi saknar erfarenhet inom. Vi menar 

därmed att vår förförståelse kan hjälpa oss i denna studie då våra kunskaper skapar ett 

stabilt utgångsläge ur ett tjänsteperspektiv snarare än en etablerad kunskap och 

erfarenhet som skulle påverka vår förmåga att förhålla oss objektivt till undersökningen.  

 

Vidare har vi praktisk förkunskap inom kundundersökningar och i det enkätverktyg vi 

använder oss av i den kvantitativa enkätundersökningen vi genomför. Vi har tidigare 

arbetat med telefonintervjuer för ett företag i Norrland där vi har undersökt nöjd-kund-

index samt ett antal kvantitativa undersökningar i samband med universitetsstudier. 

Detta medför att vi har arbetat med konstruktion av enkäter, intervjuer och 

sammanställning av data. Det webbaserade enkätverktyg som Komatsu Forest använder 

sig av är detsamma vi tidigare har arbetet i. Redan innan genomförandet av enkäten 

känner vi till att enkätverktyget är ett pålitligt system samt vet hur vi ska arbeta i det. 
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Detta kan vara till fördel i genomförandeprocessen att genomföra och bearbetningen av 

den data vi samlar in.   

 

2.2 VERKLIGHETSSYN  
Vi undersöker hur ett tjänsteperspektiv kan implementeras i en bransch vilket är 

transaktionsfokuserad där vi på ett objektivt sätt studerar kunder och organisationer för 

att kunna ge implikationer till hur branschen bör förhålla sig. Enligt det analytiska 

synsättet ska forskaren försöka bortse från den subjektiva bedömningen och minimera 

utrymmet för egna värderingar (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 268). Kritik till detta synsätt 

tas ofta upp, där ”människan är en subjektiv varelse – hon skapar verkligheten efter sina 

subjektiva intentioner – hon skapar själv omgivningens objekt och varseblir därefter 

dessa via sina sinnen (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 269). Vårt syfte är att undersöka om 

och på vilka sätt ett tjänsteperspektiv är applicerbart i en bransch som verkar i en B2B 

miljö. Vi studerar detta problem objektivt och därmed försöker vi i största möjliga mån 

bortse från värderingar och subjektiva bedömningar. Allt detta för att öka trovärdigheten 

och generaliserbarheten i studien samt möjligheten att se orsak och verkan samband. 

Studien ska vara generaliserbar i liknande konstellationer av branscher.  För att behålla 

objektivitet ska forskaren vara oberoende i datainsamling och studien ska kunna 

replikeras och ge samma resultat (Johansson Lindfors, 1993, s. 116). Forskaren ska 

bortse från värderingar och står utanför studiens forskningsobjekt för att inte påverka 

resultatet (Patel & Davidson, 1994, s. 24).  I den praktiska metoden fördjupar vi oss i 

studiens tillvägagångssätt vilken innefattar en telefonenkät. Detta medför att vi till viss 

del inom vår studie inte är helt passiva i insamlingen av data vilket kan påverka den 

objektivitet och generaliserbarhet vi eftersträvar. Vi syftar till att samma studie bör vara 

generaliserbar om den genomförs på motsvarande vis. I kapitlet praktisk metod kommer 

vi vidare föra en diskussion inom detta område. 

 

2.3 VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSÄTT 
Vår studie är ämnad att undersöka om det finns ett behov av implementering av ett 

tjänsteperspektiv i en bransch med en eftermarknad i en B2B miljö, om så är fallet ska 

vi undersöka möjligheten att etablera tjänsteperspektivet genom strategiska åtgärder i 

denna bransch. Genom detta önskar vi bidra till utveckling i branschen genom att 

upptäcka samband och informera om förbättringar. Utifrån de argument vi presenterade 

i vår verklighetssyn förefaller det naturligt att vi utgår från ett positivistiskt synsätt i vår 

studie. Det positivistiska synsättet ser kunskap som utvecklande för människan och ska 

bidra till samhället (Patel & Davidson, 1994, s. 23). Johansson och Liedman (1993, s. 

15) beskriver positivismen utifrån tre stadier. Det första innefattar att söka efter 

lösningar på problem, det andra stadiet redogör för teorier vilka kan hjälpa att lösa 

problemet och sist inser forskaren att genom observationer av studieobjektet kan 

kunskap utvecklas där teorier verkar som beskrivande slag (Johansson & Liedman, 

1993, s. 15). Genom kunskapssynen kan forskaren se samband och informera om 

förbättringar i till exempel produktionsprocesser och arbetsförhållanden (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 40). Forskaren bör hålla sig helt objektiv till det som undersöks samt 

att helheten bör brytas ner i delar där delarna studeras var för sig (Johansson Lindfors, 

1993, s. 45-46). Positivismen testar teorier empiriskt och på ett mätbart sätt (Patel & 

Davidson, 1994, s. 24). Vår studie genomförs delvis genom en enkätundersökning på 

såväl kunder som personal där vi bryter ner S-D logic i mindre delar för att studera dem 

var för sig. Detta kan hjälpa oss att förhålla oss till vårt objektiva förhållningssätt till 

undersökningen vilket motsvarar vårt positivistiska synsätt.     
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Kunskap som ligger till grund för det positivistiska synsättet ämnar att objektivt 

informera om orsak- verkan samband (Johansson Lindfors, 1993, s. 40). Positivismen 

argumenterar för att resultatet ska ge en förklaring till hur olika samband verkar samt att 

resultaten ska vara generaliserbara (Johansson Lindfors, 1993, s. 46). Vi testar teorier 

empiriskt genom enkätundersökningar i denna bransch för att se orsak och verkan inom 

fenomenet att införa ett tjänsteperspektiv. Genom den objektivitet vi utgår ifrån kan vi 

möjliggöra information om hur ett tjänsteperspektiv kan införas och samband mellan de 

observationer som genomförs. Johansson och Liedman (1993, s. 15) beskriver att 

forskaren söker relationer mellan de fenomen man undersöker. Vidare skildrar 

författarna positivismen som att människan får kunskap från lärandet där samband 

sammankopplas med industrins utveckling (Johansson & Liedman, 1993, s. 15). Vi 

utgår från det historiska perspektivet i marknadsföring där vi undersöker hur detta har 

förändras och hur utvecklingen kan appliceras i en B2B miljö verksam på en 

eftermarknad. Därmed eftersträvar vi att finna samband och relationer och genom detta 

generera kunskap om på vilka sätt S-D logic kan implementeras i denna bransch. Vidare 

är generaliserbarheten viktig för oss där de empiriska studierna bör vara applicerbara i 

liknade branscher; industrimiljö som tillhandahåller varor på en eftermarknad i en B2B 

miljö.     

 

2.4 ANGREPPSSÄTT 
Utifrån våra antaganden om objektivitet och positivistiskt synsätt antar vi i denna studie 

ett deduktivt angreppssätt där vi utgår från att testa befintliga teorier genom 

enkätbaserad empiri (Patel & Davidson, 1994, s. 21). Detta primärt för att möjliggöra 

generaliserbarheten av vår studie samt för att empiriskt kunna förkasta eller bekräfta 

tjänsteperspektivets möjlighet att appliceras i den aktuella miljön. Vi presenterar 

befintliga teorier om S-D logic som allmänna i denna studie och utifrån detta bildar vi 

påståenden för att testa i den aktuella industrimiljön. Hartman (2001, s. 23) menar att 

deduktion lämpar sig när man vill testa förhållanden genom att empiriskt testa det man 

ämnar undersöka för att sedan kontrollera om ett samband kan bekräftas.    

 

Teorikapitlet bygger på en praktiskt applicerbar presentation och avgränsning för 

studiens relevanta teorier vilka vi sammanställt. Detta i syfte att studera fenomenets 

möjlighet att appliceras i den empiriska kontexten vilket Johansson Lindfors (1993, s. 

56) förklarar vara typiskt för den deduktiva ansatsen. Vidare beskriver Johansson 

Lindfors (1993, s. 56) att det förekommer begränsningar för den deduktiva ansatsen då 

det i vissa fall kan bli så teoretiskt renodlat att verklighetsförankringen och den 

praktiska appliceringen inte är genomförbar. Vi menar att detta är en risk som bör 

beaktas, dock att detta angreppssätt är vad som är relevant för studiens syfte. Vidare 

argumenterar vi för att det induktiva angreppssättet ej är applicerbart i denna studie då 

vi inte avser att utgå från empiri för att sedan teoretisera den studerade kontexten (Patel 

& Davidsson, 1994, s. 21).  

 

Denna studie ämnar förhålla sig till positivismen och den deduktiva ansatsen genom de 

primära kvantitativa undersökningar som genomförs. Vidare genomför vi en 

kompletterande fokusgrupp för att undersöka de teorier som används. Vi vill belysa att 

fokusgruppens primära syfte är att verka som ett komplement till den kvantitativa 

undersökningen och ämnar inte generaliseras eller finna den sanna kunskapen. 

Kvalitativa undersökningar går i enlighet med hermeneutiken vilket syftar till att tolka 

och förstå den underliggande meningen med den kunskap man söker (Hartman, 2004, s. 

106). Detta kan anses vara en brist i den objektivitet vi eftersträvar men vi argumenterar 
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för att fokusgruppens syfte enbart tillämpas som stöd för den kvantitativa 

undersökningen samt för att kunna ge ett djup i den analys vi genomför.  

 

2.4.1 studiens perspektiv  
Då studien ämnar undersöka relationsperspektivet och dess egenskaper samt om och på 

vilka sätt det är applicerbart i denna bransch, är studiens perspektiv tudelat. I en relation 

finns flera parter och vad gäller den aktuella relationen inkluderas företaget (Komatsu 

Forest) samt dess företagskunder. Vi antar därmed primärt kundperspektivet för att 

undersöka kundernas efterfrågan, behov och intresse i en relation till företaget. Vidare 

undersöker vi detta ur ett medarbetarperspektiv för att belysa den interna 

kommunikationen och marknadsföringens innebörd för relationen till kund.  

 

Studien genomförs i företagets intresse då långsiktiga kundrelationer ligger till grund 

för uppdraget. Dock är det kundens efterfrågan och behov som styr ett företags 

verksamhet vilket motiverar vår fördjupade studie i kundperspektivet. Vidare kan också 

detta motiveras genom de möjliga utfallen av studien. Om endast en av parterna är 

mottaglig för ett tjänste- och relationsperspektiv kommer detta att måsta analyseras i ett 

andra led. Dock kommer analysen att vara beroende av vilken part som inte är 

mottaglig. Visar det sig att det är kunderna som inte finner något intresse i detta 

relationsperspektiv kommer man inom företaget att behöva fundera kring möjligheten 

att inte alls anta det kontra att fundera kring hur ett sådant perspektiv ska kommuniceras 

till kund. Om situationen blir den omvända, att medarbetarna inte visar sig vara 

mottagliga, uppstår en helt annan situation. Det skulle påvisa att en förändring bör ske i 

enlighet med kundernas efterfrågan då denna annars riskerar att avta. Vi anser att det är 

kundernas preferenser som är det primära avgörandet för om S-D logic bör 

implementeras i denna bransch och därmed är kundperspektivet också en mer 

omfattande del i denna studie.  

 

2.4.2 teoretisk referensram & litteratursökning 
Under litteratursökningsprocessen har vi ägnat tid till att söka artiklar om S-D logic 

vilka vi använt som ett ramverk för vidare efterforskning. Vi har använt oss av Business 

Source Premier och Emerald Fulltext inom Umeå Universitets databas där vi har haft 

kriteriet att endast läsa Peer rewieved artiklar för att säkerställa tillförlitligheten i den 

forskning vi har baserat vår studie på. Primärt har vi använt oss av grundkällorna för att 

skapa en trovärdig bild av vad författaren skriver. Vi har strävat efter att undvika att 

använda ”refererat i” då detta kan ge en skev bild då vi inte vet hur denna författare har 

tolkat texten. I de få fall vi har använt ”refererat i” beror det på att vi sedan tidigare 

känner till konceptet och det endast utgör en liten del av den teori vi undersöker.  

 

Redan tidigt i litteratursökningsprocessen fann vi oss i en rundgång där olika forskare 

refererade till varandra varpå vi redan inkluderat den aktuella artikeln. Då Vargo och 

Lusch (2004) är pionjärerna inom S-D logic var det logiskt att läsa deras studier och 

reviderade versioner. Vi har främst använt oss av ”grundartikeln” till S-D logic samt 

Lusch & Vargo's publicerade bok i vilken de sammanställt olika forskares syn och 

infallsvinklar på S-D logic. För att själva fördjupa oss i S-D logic har vi valt ut specifika 

delar vilka vi anser vara fundamentala för S-D logic vilka vi fann vara; relation, co-

creation och den värdeskapande processen. Detta blev även sökord vi använde för att 

undersöka vad S-D logic grundar sig i. Vidare fann vi att humankapital och varumärke 

var delar i S-D logic vilka vi valde att undersöka närmare. Då humankapital är en 

väsentlig del inom S-D logic valde vi att belysa FLE för att undersöka dess påverkan av 
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S-D logic. Detta blev därmed sökord i litteratursökningen då vi även fann service 

encounter som en infallsvinkel på FLE betydelse. I och med detta kom vi även i kontakt 

med servicescape och dess inverkan på FLE och inom ett relations- och 

tjänsteperspektiv. Även servicescape (tjänstelandskapet) blev ett sökord i 

litteratursökningen. Detta blev en vändpunkt då vi kunde bredda vår sökning och 

forskningsstrategi. Som strategiska åtgärder fann vi genom vår sökning att FLE, 

varumärke och tjänstelandskap kan ha en inverkan på implementeringen av S-D logic. 

Därav har vi använt oss av sökorden; Service-Dominant logic, relationship marketing, 

service management, service marketing, value creation, value creation process, co-

creation, co-production, brand loyalty, brand awareness, brand equity, front-line 

employee, service encounter, servicescape samt kombinationer av dessa och i anslutning 

till S-D logic.     

 

För att smalna av vår sökning samt få ett djup var det relevant att inkludera studiens 

infallsvinkel vilken är B2B och industriella varor då vi fokuserar på företagskunder 

vilka är aktiva på en eftermarknad. Detta innebär att vi breddade samtliga sökord genom 

att tillägga business-to-business, industrial goods, industrial, forestry industry och 

aftermarket. Här började vi även finna de luckor som finns inom forskningen vilket 

bekräftade att den kombination vi ämnar undersöka inte tidigare har undersökts samt att 

det efterfrågas forskning inom B2B miljö. Som komplement till befintlig forskning, 

artiklar och böcker fann vi även relevanta Harvard Business Review artiklar vilka 

främst berör B2B och eftermarknaden. Dessa har använts för att styrka och komplettera 

publicerade forskningsartiklar.     

 

När vi funnit relevanta artiklar för vår studie har vi studerat referenslistan för att vidga 

och fördjupa ämnet. Vi har använt oss av somliga böcker vilka vi funnit vara 

återkommande bland forskarna inom de områden vi undersöker. Genom att många 

forskare refererat till dessa böcker ansåg vi det vara relevant att låna dem från Umeå 

Universitetsbibliotek. Vid denna tidpunkt av litteratursökning återkom vi till samma 

stadie som i början av litteratursökningsprocessen där källor var återkommande bland 

våra befintliga och vi insåg att vi nått en avtagande marginell nytta där vi var nöjda med 

processen och täckte in alla områden från grunden och på djupet. Johansson Lindfors 

(1993, s. 88) beskriver att avslutandet av teorisökning inte sker förrän arbetet är klar 

men påvisar att när teorisökningen har nått en punkt där källor och teorier tenderar att 

återkomma kan forskaren känna en mättnad vilket kan ses som en brytpunkt i 

litteratursökningen. 

 
2.4.3 källkritik 
Vår studie bygger på ett tjänste- och relationsperspektiv och genom S-D logic. Vargo 

och Lusch (2004) är grundarna till konceptet varpå det är väsentligt att bygga den 

teoretiska referensramen kring deras forskning. Vi har dock valt att till stor del avgränsa 

oss till författarnas grundstudier (2004, 2006). Detta beror främst på att vidare 

forskning, av såväl Vargo och Lusch som andra forskare inom S-D logic, hänvisar 

tillbaka till grundstudierna där det som skrivits tidigare repeteras. Det kan tyckas vara få 

referenser till Vargo och Lusch för att vara en studie baserad på S-D logic, men vi 

menar att detta är ett såväl medvetet som strategiskt val. Vidare kan anses att stor del av 

källorna är föråldrade då många publicerades i mitten av 2000-talet och tidigare. Dagens 

föränderliga marknad med ökad konkurrens och globalisering kan kräva att inkludera 

även aktuella källor som belyser dessa parametrar. Enligt samma resonemang som förts 

ovan om att referera till grundkällor är det också orsaken till detta. Ett kriterium vilken 
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bör behandlas i källkritiken är aktualiteten i källan, där Johansson Lindfors (1993, s. 89) 

menar att även äldre källor kan användas om teorin kan anses berömd. Vidare bör 

forskaren söka information vilket är i nutid för att undersöka var forskningen befinner 

sig idag (Johansson Lindfors, 1993, s. 89).  Tidigt i vår materialsökning fann vi en 

rundgång där vi efter 10 källor hamnat i ett läge där dessa 10 forskare refererar till 

varandra. Vi kämpade mot detta och lyckades vidga antalet källor till cirka 40 där vi åter 

fann läget av rundgång. På grund av detta ansåg vi att de mest förekommande referenser 

förekom vara väsentliga att inkludera i vår studie då nästan alla forskare hänvisat till 

dessa (ex. Bitner). Enligt Johansson Lindfors (1993, s. 89) kan detta uppkomma då man 

kommit till en mättnad i litteratursökningen. 

 

Vidare har vi använt oss av Lusch och Vargo (2006b) The Service-Dominant logic of 

marketing. Vi refererar till olika författare vilka har skrivit i deras editerade bok vilket 

kan ge en skev bild av hur författare ser på S-D logic då Lusch och Vargo har editerat 

boken. Genom detta kan The Service-Dominant logic of marketing ses som partisk hur 

andra forskare debatterar om fenomenet S-D logic. Då somliga avsnitt i boken, skrivna 

av andra forskare än Lusch och Vargo, framhåller en kritisk alternativt annorlunda bild 

av S-D logic har vi ändå ansett boken vara väsentlig i vår studie. Vidare har vi haft 

problematiken i åtanke och har därför valt att addera ytterligare forskare vilka 

framhåller sin synvinkel på S-D logic för att kunna skapa en mer objektiv bild av 

konceptet. Vi vill lyfta in andra infallsvinklar på konceptet då vi ställer oss frågande till 

S-D logic som ett innovativt koncept eller som ett sammanfattande koncept. I vår studie 

vill vi vidga perspektivet där andra forskare får utrymme såsom inom 

relationsmarknadsföring för att belysa bredden av S-D logic. Johanson Lindfors (1993, 

s. 89) beskriver detta som att kontrollera källans och teoriernas ursprung och att man är 

medveten om vem som har skrivit vad på vilka grunder.  

 

Vi har inkluderat ett antal Harvard Business Review artiklar (bl. a. Heskett, Jones, 

Loveman, Sasser JR och Schlesinger, 1994) vilket kan kritiseras då dessa inte innehåller 

empiriska studier. Vi finner dock dessa artiklar relevanta och inkluderar dem endast 

som komplement till övrig forskning. Vi finner källan pålitlig då många av de artiklar vi 

använt (vilka alla är Peer reviewed) refererar till de källor vi hämtat från Harvard 

Business Review. Många av artiklarna är analyser av tidigare studier och saknar egna 

studier där hypoteser testas. Detta göra att vår studie begränsas i utformningen då vi inte 

kan jämföra med hur forskare tidigare gjort. Johansson Lindfors (1993. s. 89) förklarar 

att sekundärkällor bör undvikas då detta kan ge en skev bild. Vidare menar författaren 

att det kan vara svårt att undvika sekundärkällor då många forskare inte genomför egna 

studier och enbart för resonemang kring vad andra forskare har funnit. Då forskaren kan 

anse att källan är baserad på erkända forskare och så kallade grundverk kan även 

andrahandskällor användas (Johansson Lindfors, 1993, s. 89). 

 

Vad gäller litteratur för vetenskaplig metodik har vi referenser från tidigt 90-tal. Detta 

kan anses vara omodern litteratur då förändringar skett inom akademin sedan dess. Vi 

motiverar vårt inkluderande av dessa referenser genom att värdera inkluderingen av 

svensk metodlitteratur för att utgå från den svenska forskningen.  

 

2.4.4 metodval - kvantitativ 
Att samla in primärdata från många respondenter anser Shiu, Hair, Bush och Ortinau 

(2009, s. 225) lämpa sig när organisationer ska utarbeta nya marknadsstrategier. För 

kvantitativa studier beskriver Lindblad (1998, s. 24) att de lämpar sig bäst när man vill 
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generalisera svaren och att samma undersökning ska kunna göras och resultatet inte 

kommer att avvika från befintlig studie. Det primära syftet med den studie vi genomför 

är att testa S-D logic som en ny strategi för att vinna konkurrensfördelar samt att 

undersöka specifika strategier för implementeringen av S-D logic. Vi avser vidare att 

den studie vi genomför ska kunna generaliseras och användas i andra sammanhang i 

liknande miljö till den vi undersöker. Detta är viktigt då vi vill belysa om det är möjligt 

att implementera ett relationsperspektiv i denna bransch på en eftermarknad verksam i 

en B2B miljö. Eliasson (2006, s. 36) talar om vikten av att använda sig av den teori man 

presenterar när man genomför en kvantitativ undersökning för att belysa 

kausalsambandet, där orsak och verkan ligger till grund för det som undersöks. Vi 

genomför detta då vi använder oss av ett deduktivt angreppssätt för att testa befintliga 

teorier i en bransch där dessa teorier inte tidigare har testats i den sammansättning vi 

avser. Shiu et al (2009, s. 225) anser att en beskrivande kvantitativ undersökning lämpar 

sig när man vill undersöka lämpliga marknadsstrategier, svara på frågan vem, hur, vad, 

var och när man vill se relationer mellan olika företeelser. Vi syftar till att svara på 

frågan hur, framförallt för att undersöka S-D-logic, FLE, tjänstelandskap, varumärke 

och intern kommunikation som strategier samt se relationer mellan dessa samt 

samband.        

 

Vi har valt att kombinera undersökningen på kunderna genom en kvantitativ och en 

kvalitativ undersökning. Den kvalitativa fokusgruppen genomfördes i slutfasen av 

teoribearbetningen då vi vid det stadiet ville undersöka hur de teorier vi valt skulle 

kunna testas kvantitativt. Då vi inte hade någon väsentlig inblick i Komatsu Forest’s 

arbetssätt eller kunderna hjälpte detta oss att behålla en objektivitet gentemot kunderna 

där de själv fick berätta deras syn på sitt arbete och relationen till Komatsu Forest. 

Syftet med denna undersökning, utöver stöd för analys, är att verka som underlag inför 

den mer omfattande kvantitativa enkätundersökningen som senare genomfördes. Vi 

ämnade undersöka respondenternas beteenden för att bland annat finna en passande nivå 

på uttryck i enkäten. Eliasson (2006, s. 31) beskriver fördelarna med att kombinera 

kvalitativa intervjuer med kvantitativa undersökningar där detta kan ge infallsvinklar på 

olika förhållanden och bidra till den kvantitativa undersökningen som senare ska 

genomföras. Syftet var till en början att använda fokusgruppen som underlag för 

enkäten, efter genomförande insåg vi dock relevansen i det material vi samlat in och har 

därför valt att inkludera det i empirin som ett komplement till den primära 

datainsamlingen, den kvantitativa undersökningen. Eliasson (2006, s. 31) förklarar att 

detta är fullt genomförbart då denna kombination ger ett komplement till de uppgifter 

vilka framgår i enkätundersökningen även om fokus är på kvantitativ data. Vi kommer i 

den praktiska metoden att utveckla dessa metoder och de studier som genomförs.     
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
Om du är intresserad av att öka din förståelse för S-D logic och varför vi belyser 

konceptet utifrån co-creation, process och relation är detta kapitel relevant. Hur har vi 

valt ut FLE, tjänstelandskapet, varumärket och den interna kommunikationen som 

strategiska åtgärder och hur har vi kopplat det till lönsamhet? Vill du förstå vad 

relationsmarknadsföring innefattar och olika infallsvinklar på begreppet eller har du 

kanske ett intresse för att bygga långsiktiga relationer till dina kunder?    

    

Inom marknadsföring världen över ligger ett paradigmskifte till grund för en pågående 

debatt, grundarna till denna är Vargo och Lusch (2004) vilka publicerade den artikel 

som till en början introducerade begreppet S-D logic. Det kan diskuteras huruvida detta 

perspektiv är relaterat till den nordiska skolan där Grönroos och Gummesson (1985) är 

föregångare. Redan på 80-talet etablerade de teorier kring ett paradigmskifte, Service 

management och Service marketing vilka också belyser tjänsteperspektivet och vikten 

av kundrelationen. Vidare finns andra föregångare/synsätt på relationsperspektivet, 

bland andra Bitner, Normann, Parasuraman och Zeithaml vilka vi behandlar genom 

teoriavsnittet. Detta främst för att bredda förståelsen för övergången till 

relationsperspektivet, varför det är ett motiv för ökad lönsamhet samt för att på ett 

relevant och kritiskt sätt presentera S-D logic som den teoretiska ramen för denna 

studie. Först vill vi redogöra för marknadsföringens historiska utveckling och hur 

relationsperspektivet värderats historiskt för att sedan angripa S-D logic och de fyra 

valda strategiska metoderna, intern kommunikation, FLE, tjänstelandskap och 

varumärke. 

 

3.1 FRÅN TRANSAKTION TILL RELATION  
Sheth och Parvatiyar (1995) presenterar hur marknadsföringen sett ut historiskt och 

belyser kritiska händelser som orsaker till marknadsföringens utveckling. De baserar 

denna redogörelse på en rad olika forskare som varit aktiva under 1900-talet, bland dem 

finns Macklin (1924) Alderson (1954) samt Bagozzi (1979) och Kotler (1972; 1990 

etc.) (ref. i Sheth & Parvatiyar, 1995) vilka alla bidragit till forskning på området. 

Artikeln beskriver hur relationsmarknadsföring förekommit och använts redan under 

1900-talets början och även före det (Sheth & Parvatiyar, 1995, s. 403). Relationen 

beskrivs som direkt marknadsföring där den självklara interaktionen ämnade 

tillfredsställa ett behov. Författarna menar att före industrialiseringen, främst inom 

jordbruk, var man beroende av att kunna tillgodose kundernas behov genom att 

producera vad som efterfrågas samt kommunicera med kunderna direkt för att nå ut med 

sina produkter och för att uppnå rimlig lönsamhet. Med dagens termer kan detta ses som 

customization där varje enskild kund blev lyssnad till och fokus låg på att förmedla ett 

personligt och trovärdigt budskap för att behålla kunderna på lång sikt (Sheth & 

Parvatiyar, 1995, s. 404). Vidare var samhället vid den här tiden baserat på byteshandel 

vilket också bidrog till att värdet av interaktionen och en fungerande dialog var 

avgörande (Sheth & Parvatiyar, 1995, s. 403).  

 

Sheth och Parvatiyar (1995) beskriver hur industrialiseringen var en väsentlig orsak till 

transaktionsperspektivets uppkomst inom marknadsföringen då massproduktion manade 

till masskonsumtion och kundernas faktiska behov inte längre var primärt. 

Industrialiseringen kom att separera producenter från kunder och mellanhänder såsom 

återförsäljare i flera led vilket drev producenterna allt längre bort från marknaden (Sheth 

& Parvatiyar, 1995, s. 398). Vidare diskuterar Vargo, Lusch och Morgan (2006, s. 30) 
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hur den ekonomiske förmannen Smith påverkat synen på service och dess värde. Vargo 

et al. (2006, s. 31) menar att Smiths definition av service som något utan faktiskt värde 

(där värdet istället finns i produktionen) legat till grund för transaktionsperspektivet 

under större delen av 1900-talet. Marknadsföringen blev då ett verktyg för att addera 

värde till produkter (Sheth & Parvatiyar, 1995, s. 401). Det konsumtionssamhälle som 

skapats betonade att upplevelsen av ägandet av produkter i sig hade ett värde, vad man 

idag refererar till keeping up with the Joneses. Vad som också skapades i denna 

ansträngning att driva masskonsumtion var varumärkestillhörighet och betydelsen av 

produktens varumärke. Detta ledde i sin tur till att marknadsföringen påbörjades 

fokusera på att segmentera och penetrera marknaden. Därmed hade det långsiktiga 

kundperspektivet inte raderats helt och det var just denna parameter man kom att bygga 

vidare på efter industrialiseringen för att hitta tillbaka till dialogen med kunden och dess 

behov. Författarna menar att man vid den här tiden kom att återta strategier kring 

relationen med kund och att man enligt detta kom att samordna och strukturera 

organisationerna bakom produkterna i enlighet med detta. En annan orsak till att ren 

transaktionsmarknadsföring inte längre var lika effektiv var den nya samhällsstrukturen 

där kunderna fått allt mindre tid att göra sina inköp. (Sheth & Parvatiyar, 1995, s. 407-

408). Vidare belyser Vargo och Lusch (2010, s. 181) hur vi alla människor existerar för 

att serva varandra. De menar att tilliten till människor emellan baseras på det frivilliga 

och ömsesidiga utbytet mellan varandra.  

 

Vargo et al. (2006) menar att den blomstrande ekonomin efter andra världskriget, med 

dess ökade efterfrågan bidrog till att marknaden åter verkade utifrån 

transaktionsperspektivet och att detta separerade produkten från service genom att 

endast definiera service som ”allt annat än produkten” och att det är denna strategi man 

ofta arbetar efter än idag. Vidare menar Sheth & Parvatiyar (1995) i förlängningen att 

relationsmarknadsföring inte på 90-talet var ett nytt begrepp utan snarare ett 

återskapande av en strategi som kan härledas långt tillbaka i tiden. Författarna menar att 

metoderna är prövade och därmed inte främmande men vad som efterfrågas är ett 

koncept som belyser perspektivet i sin helhet utifrån det moderna samhället. Denna 

efterfrågan kan tolkas bli besvarad tio år senare då Vargo och Lusch (2004) publicerar 

sin revolutionerande artikel, Evolving to a new dominant logic vilken belyser ett 

paradigmskifte där relationsperspektivet bör ersätta transaktionsperspektivet. Värdet ska 

skapas i den service som produkten eller tjänsten erhåller. Primärt ska kunden 

involveras kunden i värdeskapandet där kunden bör ses som en tillgång till skillnad från 

den historiska definitionen av kunden som en måltavla för konsumtion (Vargo & Lusch, 

2004). De argumenterar för att värdesätta hela produktionskedjan utifrån de tjänster som 

krävs och erhålls där de betonar humankapitalet och dess expertis.  

 

Huruvida artikeln var revolutionerande eller inte har sedan 2004 diskuterats. Bland 

kritikerna finns Ballantyne och Varey (2008) vilka hävdar att Vargo och Lusch (2004) 

tagit äran för något som egentligen inte är en innovation inom marknadsföring och att 

detta skapar en missvisande bild av marknadsföringens historiska resa. De menar likt 

Sheth och Parvatiyar (1995) att relationsperspektivet snarare är en återfödelse av 

jordbrukssamhällets byteshandel där relationen var avgörande för den enskilde 

producentens affärer (Ballantyne & Varey, 2008). Vi menar att ett annat sätt att se på S-

D logic är att konceptet besvarar den efterfrågan som funnits sedan 90-talet och därmed 

fungerar som ett värdefullt koncept att arbeta utifrån i marknadsföring idag, och i 

framtiden. 
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3.2 SERVICE-DOMINANT LOGIC 
Vargo och Lusch (2004) gör tydliga skillnader i vissa begrepp vilka vi nu redogör för, 

detta för att teoriavsnittet fortsättningsvis ska kunna förmedlas på ett tydligt vis. En av 

de primära skillnader som görs är mellan operand resources och operant resources. Det 

första kan översättas som de resurser som idag består av maskiner och verktyg medan 

det andra representerar humankapitalet i en organisation där särskilda kunskaper 

betonas. Författarna argumenterar för att det inom S-D logic är operant resources som 

primärt ligger till grund för serviceperspektivet och vi kommer fortsättningsvis att 

översätta det till humankapital. Vidare är definitionen av service viktig att bearbeta. 

Vargo och Lusch (2004) menar att service alltid ska benämnas i singularis för att påvisa 

hur samtliga tjänster i den värdeskapande processen ska inkluderas då man talar om 

värde för kund & servicekvaliteten. Genom att benämna service i singularis får man in 

hela processen för att uppnå värdeskapande vilket Vargo och Lusch (2008) benämner 

som en upplevelse.   

 

Det traditionella synsättet vilket paradigmskiftet sker ifrån, transaktionsperspektivet 

även kallad goods-dominant logic har legat till grund för marknadsföringen i decennier. 

Genom åren har marknadsföringen fokuserat på produkten som marknadsförs mot 

kunden, likt en måltavla för segmentering och positionering. Värdet lades till i den 

produkt eller tjänst man erbjöd kunden och där man separerade produkter och tjänster. 

Vargo och Lusch (2004) ser ett paradigmskifte mot S-D logic där relationen till kunden 

är det primära, här sker inte utbyte av produkter istället skapas värde tillsammans med 

kunden. I S-D logic byter företag och kund inte produkter mot pengar, Vargo och Lusch 

(2004) argumenterar för ett byte av kunskap där en process ligger till grund för 

interaktionen. Vargo och Lusch (2004) ser detta paradigmskifte där fokus flyttas från 

operand resources till humankapitalet. Inom transaktionsperspektivet diskuterar Vargo 

och Lusch (2004) hur företag arbetade efter operand resources, där företags uppgift var 

att övertala kunden att konsumera och fokusera på produktion till lägsta möjliga 

kostnad. De viktigaste resurserna ett företag har blir genom detta synsätt den kunskap 

som finns inom företaget och kunderna inom organisationens processarbete. 

Paradigmskiftet som sker från transaktionsperspektivet till S-D logic innefattar att se 

alla delar inom organisationen som humankapital. Med detta menar Vargo och Lusch 

(2004) att kunder ser fördelarna med att få en service som innefattar att: 

 

(1) Kunskap och expertis byts mellan företag och kund  

 

(2) Produkter betraktas som en tjänst i en värdeprocess  

 

(3) Kunden är inte en måltavla utan företag skapar värdet tillsammans med kunden  

 

(4) Kunden bestämmer värdet i varan eller tjänsten  

 

(5) En aktiv interaktionen mellan företag och kund där man tillsammans skapar värde 

där båda parter upplever ett mervärde och därigenom lönsamhet.  

 

Lusch och Vargo (2006a, s. 46) ser att alla produkter kan ses som tjänster, i form av den 

funktion varan innehar. Detta innebär att alla branscher oavsett om företag erbjuder 

produkter eller tjänster kan applicera S-D logic (Vargo & Lusch, 2004, s. 2). 
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Konkurrensfördel på marknaden avser inte längre att leverera en kvalitativ produkt eller 

tillhandahålla ett lågt pris, genom S-D logic vinner företag marknadsandelar genom 

kunskap. Detta innefattar förmågan att ta in ny kunskap och vara dynamisk i 

informationsflödet. För att applicera S-D logic i organisationer krävs utbyte av kunskap 

såväl internt som externt och en plattform för ett tvärfunktionellt arbete. (Vargo & 

Lusch, 2004) Genom den bas som nu presenterats argumenterar Vargo och Lusch 

(2004; 2010) att alla marknader är serviceekonomier. Detta baseras på att fokus ligger 

på humankapital och en specialisering av kunskap där företag börjat inse värdet av den 

service som erbjuds. Vidare skapar kunden värdet där denne ses som humankapital 

vilket innebär involvering av kunden i processen och värdeskapandet. Kunden måste 

förstå det värde, den kunskap och expertis som finns inom och bakom produkten. Om 

företag endast värderar produkten i sig (kvalitet eller pris) leder det till att kunden bli 

fokuserad på att jämföra priset på den vara de söker. Därför måste företag inse att 

kunden avgör värdet och utan kund bli produkten inte värd någonting. Genom S-D logic 

flyttas fokus från transaktionen till relationen och den produkt en kund köper verkar 

därmed som ett verktyg för den service den faktiskt erhåller. S-D logic blir därmed ett 

kundperspektiv med relationen i fokus där kunskap är en process vilket skapar en 

konkurrensfördel på dagens marknad. (Vargo & Lusch, 2004) Vidare skulle denna 

långsiktighet och fokus på process kunna skapa konkurrensfördelar som genererar en 

säkrad lönsamhet på lång sikt.                      

 

Som vi presenterade tidigare har S-D logic's innebörd reviderats i form av definitioner 

och förklaringar. Vargo och Lusch (2008) argumenterar för att S-D logic inte enbart är 

ett marknadsföringsperspektiv för beslutsfattare i organisationer utan involverar ett 

nätverk av resurser där hela företaget involveras, allt från anställda, leverantörer, kunder 

och andra intressenter. Vidare förtydligar författarna att både företag och kund ska 

skapa ömsesidigt värde. Det ömsesidiga värdet innebär att kunden får ett mervärde i 

form av att deras behov är tillgodosedda och företaget får en lönsam verksamhet där 

identifiering av dessa behov sker effektivt. I Vargo och Lusch (2008) senare artikel 

förtydligar författarna benämningar såsom att utesluta ord vilka går i samklang med 

transaktionsperspektivet. Istället för att benämna att specialiserad kunskap är den 

fundamentala enheten vilken byts mellan varandra, benämner de enhet som en plattform 

(Vargo & Lusch 2008, s. 7). Tidigare ville Vargo och Lusch (2004) inte benämna 

humankapitalet inom definitionen av S-D logic vilket de i senare publikationer lade 

större fokus på för att förtydliga budskapet. Vidare har författarna utökat förklaringen 

av S-D logic genom att tillägga att varje enskilt värde är unikt bestämt och alla 

involverade parter är aktörer, ”All social and economic actors are resource 

integrators”(Vargo & Lusch, 2008, s. 8-9). Det författarna önskar förtydliga är att varje 

enskilt värdeskapande är unikt genom att varje kundrelation kräver en originell form av 

service och problemlösning som sträcker sig hela vägen genom organisationen (Vargo 

och Lusch, 2008).  

 

3.2.1 relationens betydelse för S-D logic 
Vi kommer här att bearbeta de väsentliga delarna av skillnaden mellan att verka i en 

B2B miljö jämfört med att arbeta mot privatkunder (B2C). Detta påverkar hur vi ser på 

de teorier som presenteras och hur de kan appliceras. Kalaignanam och Varadarajan 

(2006, s. 174) menar att i en B2B relation är beroendet av varandra större i jämförelse 

med att verka mot privatmarknaden. Detta beror på att företag är bunden till leveranser 

av material och reservdelar för att arbetet ska fortlöpa. Tillsammans med att 

företagskunder är en mindre marknad än privatkunderna gör detta att relationen måste 



16 

vara stark mellan företag med hänsyn till det ekonomiska, tekniska och den personliga 

kontakten en tjänst skapar mellan två företag. (Kalaignanam & Varadarajan, 2006, s. 

174) Vidare kan detta vara ett starkt motiv till ett relationsperspektiv då färre 

(företags)kunder enskilt står för stora delar av intäkterna. I nästa led gör detta intäkterna 

sköra då det endast krävs att ett fåtal företagskunder byter varumärket för att intäkterna 

drastiskt ska minska. Därför är detta ett starkt motiv till långsiktighet. Keller (2008, s. 

12) menar att det finns ett problem med att verka mot företagskunder då det finns 

många olika typer av företagskunder ett företag kan positionera sig mot. Detta innebär 

att segmenteringen inte är möjliga på samma sätt som mot privatkunder. Därmed 

hamnar denna studie inom en B2B miljö, där studieobjektet kräver anpassade lösningar 

för enskilda företagskunder.  

 

Vargo och Lusch (2010, s. 181) uttrycker ”it's all B2B” och menar att det är av värde att 

zooma ut och inse att hela nätverket av co-producers är relevant. De menar att om man 

benämner kunden som en företagskund kommer processen automatiskt att bli interaktiv 

där båda parter värderar relationen och processen. Vidare förklarar de att när kunden 

endast ses som kund blir denne passiv och interaktionen försummas.  De hävdar att man 

måste se det hela ur ett makroperspektiv för att förstå hur och varför den enskilde 

aktören agerar (Vargo & Lusch, 2010, s. 182-183). Som tidigare nämnt menar också 

Vargo och Lusch att alla samarbetspartners bör ses som aktörer, de förklarar vidare att 

begreppet B2B istället bör vara aktör-till-aktör (A2A) för att belysa det totala nätverket 

av inblandade (Vargo & Lusch, 2010, s. 182).  

 

Vad Grönroos och Gummesson (1985) förespråkat är hur fundamental relationen och 

interaktionen med kund är för den upplevda servicekvaliteten. Ursprunget för Service 

marketing i Europa och Norden förklaras genom att påvisa hur service skapas, 

marknadsförs och konsumeras samtidigt. Författarna menar att service i och med detta 

blir en aktivitet där relationen mellan företag och kund är huvudsaklig (Grönroos & 

Gummesson, 1985, s. 98). Grönroos och Gummesson (1985) argumenterar för att det i 

den industriella marknadsföringen finns ett behov av långsiktiga strategier och 

relationer främst på grund av att kunder på marknaden inte gör inköp baserat på 

spontana impulser eller behov utan även att köpbeteendet följer ett mer långsiktigt 

mönster. Det finns implikationer på att organisationer bör fokusera på 

relationsmarknadsföring då kunder idag får allt större inflytande och detta bör hanteras 

för att en organisation inte helt ska tappa kontrollen över vad verksamheten ämnar 

leverera (Parasuraman, 1998). Vidare argumenteras också att fokus bör flyttas från sälj 

till service för att därmed möjliggöra den process som innefattar hela tjänsteprocessen 

där kvalitet och lönsamhet kan upprätthållas. Parasuraman (1998) förklarar att en 

väsentlig skillnad som bör göras mellan privat – och företagskunder är den att affärer 

med företagskunder kräver ett ytterligare fokus på tjänsteprocessen då det är det 

fundamentala som utbyts. Detta speglar också hur Vargo och Lusch (2004) refererar till 

den historiska utvecklingen och hur samhället i och med industrialiseringen tappade 

bort värdet av specialkunskaper och den individuella professionaliteten och hur detta är 

en fundamental del som S-D logic vilar på.  

 

3.2.2 den värdeskapande processens betydelse för S-D 
logic 
Grönroos (2004, s. 85-87) betonar hur servicekvalitet för kund kan beskrivas utifrån 

glappet mellan förväntad och upplevd service. Han förklarar att detta glapp kan 

undvikas genom att väl planera och bearbeta service i sin helhet. Detta främst för att 
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möjliggöra och säkra kvaliteten vid sanningens ögonblick, då kunden möter och 

bedömer företaget. Gummesson (1993, refererad i Grönroos 2004, s. 82-84) etablerar 

också denna betoning genom att beskriva en beståndsdel i sin 4Q-modell som 

relationskvalitet där han menar att kundens upplevda värdeprocess har stor betydelse för 

kundens definition av den givna servicekvaliteten. Grönroos och Gummessons (1985) 

betoning på relation och interaktion förlängs av Vargo och Lusch (2004) vilka menar att 

det i detta möte finns olika möjligheter för parterna (företag och kund) att bidra till den 

upplevda servicekvaliteten. De hävdar att man från företagets sida kan skapa olika 

värdegrunder för kvalitet medan kunden själv är den som avgör det faktiska värdet. 

Detta visar på hur båda parter måste vara aktiva i processen där de båda kan påverka 

värdeskapandet interaktivt och därigenom nå långsiktig lönsamhet. Vidare är detta en 

fundamental del inom S-D logic vilket begreppet har skapats och utvecklats från.  

 

Det transaktionsperspektiv som etablerats i marknadsföringen inom den industriella 

ekonomin innebär att varje del i organisationen adderar värde till processen. I dagens 

föränderliga samhälle där konkurrensen är omfattande och företag konkurrerar 

internationellt förändras synen på värdeprocessen (oavsett om kunden är ett annat 

företag eller en privatperson). Idag räcker detta inte till, organisationer måste hitta nya 

sätt att konkurrera på för att skapa värde. Detta representerar en stor möjlighet för 

företag i form av konkurrensfördelar på marknaden och ökat fokus på långsiktig 

lönsamhet när fokus flyttas från transaktions- till relationsperspektiv för att skapa värde 

i alla steg tillsammans med alla aktörer på marknaden. (Normann & Ramirez, 1993, s. 

65) Normann och Ramirez (1993, s. 68) diskuterar hur organisationer och ansvariga för 

strategiska beslut bör tänka för att möjliggöra den nya synen på värdeprocessen. 

Författarna hävdar att både tjänster och produkter är aktiviteter där ekonomi, teknik, 

kunder, medarbetare, chefer och leverantörer samspelar för att skapa värde. De hävdar 

likt andra forskare (ex. Vargo & Lusch, 2004) att man inte kan separera produkter och 

tjänster då de i själva verket är kombinerade (Normann & Ramirez, 1993, s 68). I den 

bransch vi undersöker kan detta illustreras genom att belysa huruvida ett företag köper 

en tjänstebil för bilen som produkt eller för möjligheten att transportera sig till möten 

eller i tjänsteresor, detta skulle i det andra fallet innebära att bilen erbjuder en tjänst till 

företaget vilket följs upp av reservdelar, mekanisk hjälp och resulterar i möjligheter till 

ytterligare service och lönsamhet för företaget. Normann & Ramirez (1993, s. 68) 

hävdar vidare att värde skapas i olika erbjudanden vilka är strategiskt planerade i allt 

från information, kunskap och andra resurser som krävs för att kunden ska uppleva ett 

värde. Därmed är värdet en sammanställning av resurser där det är kundens uppgift att 

skapa detta värde. För att möjliggöra detta ser författarna ett behov av att bygga 

relationer med flera aktörer och tillsammans skapa värde i erbjudandet, vilket ger 

konkurrensfördelar och långsiktig lönsamhet när hela processen är i beaktning 

(Normann & Ramirez, 1993, s. 69-70). Normann och Ramirez (1993, s. 65) menar 

vidare att utmaningen för organisationer är att minska glappet mellan kund, företag och 

de kompetenskrav som denna förändring innebär.  

 

3.2.3 co-creation och dess betydelse för S-D logic 
Genom samspelet mellan aktörer i en värdeskapande process arbetar man tillsammans – 

och tillsammans skapar man (co-produce) värde (Normann & Ramirez, 1993, s. 66). 

”To go on winning, a company must create a dialogue with its customers in order to 

repeat this performance over and over again and keep its offering competitive” –

(Normann & Ramirez, 1993, s. 69). Ett klassiskt exempel som tar upp konceptet co-

production är möbelföretaget IKEA, kunden är involverad i processen och primärt för 
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IKEA är att kunden delar risken med företaget. IKEA ser till att kundernas och 

leverantörernas roller är att skapa värde vilket hjälper IKEA att bli bättre, genomgående 

i den värdeskapande processen (Norrman & Ramirez, 1993, s. 69). 

 

Vargo och Lusch (2004, s. 7) ser en distinkt skillnad mellan det traditionella 

transaktionsperspektivet. I S-D logic där Vargo & Lusch menar (2004, s. 7) att 

företagets och kundens primära roll är att co-produce servicen som levereras i en 

värdeprocess där interaktion är kärnan i marknadsföringen. Co-production innebär 

således att företag och kund skapar värde tillsammans (Lusch & Vargo, 2006a, s. 284).  

Författarna menar att värdeprocessen inte är slut när kunden har betalat för produkten 

eller tjänsten, istället expanderas den och fortlöper då kunden behöver information och 

service. Detta innebär information om produktens unika egenskaper som uppfyller 

kundens enskilda behov samt service i form av reparation och underhåll. (Vargo & 

Lusch, 2004, s. 11) Genom detta perspektiv är kunden involverad i en värdeprocess och 

kunden bör ses som humankapital istället för en extern måltavla (Vargo & Lusch, 2004, 

s. 7).  Normann och Ramirez (1993, s. 66-69) kopplar samman co-production och 

värdeprocessen som företag behöver för att konkurrera på marknaden. Idag konkurrerar 

företag om erbjudanden, tid, pengar och den uppmärksamhet som kunden ägnar åt ett 

företag. Företagens erbjudanden innebär en process där aktiviteter, produkter och 

tjänster verkar inom värdekedjan istället för att antas som separata aktiveter (Normann 

& Ramirez, 1993, s. 68). Detta resulterar vidare i lönsamhet för såväl företag som 

företagskund. 

 

Efter kritik mot termen co-production i S-D logic ändrade Lusch och Vargo (2006a, 

s.284) denna benämning till co-creation of value i värdeprocessen. Detta berodde till 

största del på att co-production går mer i linje med transaktionsperspektivet istället för 

S-D logic och relationsperspektivet (Lusch & Vargo, 2006a, s. 284). Samtidigt hävdade 

Vargo och Lusch (2004, s. 284) i sin tidigare publicerade artikel att S-D logic ser 

bortom co-production och utesluter att värdeskapandet adderas/återfinns i 

slutprodukten. Författarna ser co-production som en del i värdeskapandet men störst 

fokus ligger dock på begreppet co-creation of value där kunden bestämmer värdet av 

produkten eller tjänsten i en process istället för att värde tillkommer först i 

slutprodukten (Lusch & Vargo, 2006a, s.284). Genom co-creation ska företag förstå 

kundernas behov samt lära sig av dem för att kunna leverera värde tillsammans med 

kunden. Genom att tillsammans skapa ett ömsesidigt värde genererar detta en lönsamhet 

för alla involverade parter. 

  

Ballantyne och Varey (2008) beskriver en mer kritisk bild av S-D logic och co-creation. 

Genom den värdeprocess som förespråkas i co-creation menar Ballantyne och Varey 

(2008) att olika konstellationer av grupper utesluts, såsom producent till producent och 

kund till kund. Ballantyne och Varey (2008) menar att co-production involverar kända 

resurser och att co-creation involverar nätverk av resurser som kan spridas vidare och 

begreppen kan således inte använda inom samma konstellation. De menar att då Lusch 

och Vargo (2006a) använder co-creation och co-production inom samma förklaring blir 

detta missvisande för begreppens innebörd. 
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3.3 STRATEGISKA ÅTGÄRDER 
För att möjliggöra ett relationsperspektiv i en konservativ bransch verksam i en B2B 

miljö fordras olika organisatoriska strategier. Från våra tre utgångspunkter inom S-D 

logic har vi valt att undersöka och testa fyra områden vilka kan fungera som verktyg för 

att implementera S-D logic i denna bransch. Vi behandlar den interna 

kommunikationens, FLE’s, tjänstelandskapets och varumärkets betydelse för tjänste -

relationsperspektivet. 

 

3.3.1 kundmötets betydelse för S-D logic 
Genom att S-D logic betonar vikten av mänskliga resurser och involveringen av 

kunderna för att skapa värde (Vargo & Lusch, 2004) är det av yttersta vikt att belysa 

den mänskliga kundkontakt företagskunder har och hur kundmötet förväntas ske ur ett 

S-D logic perspektiv.  

 

Parasuraman (1998, s. 309) följer samma diskussion likt Vargo och Lusch (2004) då 

han beskriver att företag inte enbart kan konkurrera med pris eftersom marknaden och 

omvärlden kontinuerligt förändras i och med utökad konkurrens och globalisering 

medför att fokus bör ligga på långsiktiga kundrelationer. Detta styrker han genom att 

beskriva att även B2B miljön förändras med omvärlden. Det traditionella synsättet att 

fokusera på produkten och användandet av Kotler’s (1991, s. 68) fyra P:n (produkt, pris, 

promotion och plats) skapar inte längre de konkurrensfördelar som krävs på dagens 

marknad (Parasuraman, 1998, s. 309). Parasuraman (1998, s. 309) argumenterar för att 

servicekvaliteten i en B2B miljö är kärnan i kundnöjdhet och är på grund av detta ett 

kritiskt moment. Melancon, Griffith, Noble & Chen (2010) undersöker sambandet 

mellan FLE, humankapitalet och S-D logic för att organisationer ska kunna möta 

kundernas behov för att vara konkurrenskraftiga på marknaden. Författarna 

argumenterar att FLE, den personal som kunden interagerar med är den primära källan 

för att organisationer ska kunna tillgodose kundernas behov. De har dagligen personlig 

kontakt med kunderna samt innehar kunskap om hur deras behov förändras (Melancon 

et al., 2010). Dokumentation och uppföljning av dessa kunskaper kan vara en möjlighet 

för FLE att kartlägga försäljning vilket då skulle vara ett hjälpmedel vid analys av 

kundens upplevda servicekvalitet och mervärde. Vi ser detta som en primär del för att 

Följande påståenden undersöker S-D Logic genom co-creation, 

relation och process: 
 Kundenkät 

- Servicekvalitet innebär att jag och Komatsu Forest skapar ett värde tillsammans 

- Kvaliteten på Komatsu Forest’s och konkurrenternas produkter är likvärdiga 

- Komatsu Forest’s produkter är mer kvalitativa 

- Det viktigaste är att ha en bra relation till Komatsu Forest 

- När Komatsu Forest’s personal löser ett problem är det viktigt för mig att jag är 

involverad  

 Medarbetarenkät 
- Servicekvalitet innebär att vi tillsammans med kund skapar ett värde  

- Kvaliteten på våra och konkurrenternas produkter är likvärdiga 

- Den starkaste konkurrensfördelen är att ha en bra relation till kunden 

- På min arbetsplats delar vi viktig information med varandra 

Figur 4: Enkät, del 1 
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kunna anamma S-D logic i branschen och i en B2B miljö där beroendeförhållandet är 

större än då företag verkar mot privatkunder. Vidare har företagskunder en mer intensiv 

relation vilket gör att FLE möter dessa oftare (Kalaignanam & Varadarajan 2006, s. 

174).   

 

Kundmötet, service encounter definieras som ”a period of time during which a 

consumer directly interacts with a service” (Shostack, 1985 citerad i Bitner, 1990, s. 

243). Service encounter kommer hädanefter att beskrivas som kundmötet. Bitner (1990, 

s. 69) belyser att detta möte är till stor vikt för att bedöma kundernas upplevda kvalitet i 

interaktion med företaget för en fortsatt långsiktig relation mellan företag och kund. 

Melancon et al. (2010) argumenterar för att organisationer som kan inse värdet av 

humankapital kommer att förbättra kundmötet samt vinna konkurrensfördelar på 

marknaden genom mervärde för kund och lönsamhet för företag. Författarna konstaterar 

att om FLE har kunskap om kunderna och industrin möjliggör detta att mer effektivt 

kunna möta kundernas behov. De ser även att information och kunskap om den 

konkurrerande marknaden hjälper FLE att förstå kunden då detta påverkar hur deras 

behov förändras. Sammanfattningsvis resonerar författarna att intern kommunikation 

och information till FLE avseende så väl den egna organisationen som konkurrenter kan 

höja FLE’s prestation i kundmötet och därmed också lönsamheten. (Melancon et al., 

2010) Detta synsätt, att kundmötet har en inverkan på upplevd kvalitet genom FLE och 

därmed på hela organisationen har visat sig genom att servicekvaliteten i kundmötet 

speglar sig både mot individen samt organisationen som helhet (Jayawardhena, 

Souchon, Farell & Glanville 2007, s. 581). Detta belyser varför företag ska värna om 

FLE och tillgodose dem med rätt verktyg.  

 

För att kunna definiera vad servicekvalitet är presenterar vi en modell avsedd att mäta 

servicekvalitet med fokus på privatkunder (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988). 

Parasuraman et al. (1988, s. 24) använder dimensionerna reliability, responsiveness, 

assurance, empathy och tangibles för att möjliggöra mätningen av servicekvalitet. Vi 

kommer nu att redogöra för var och en av dessa begrepp, belysa problemen med att 

applicera denna mätmetod i en B2B kontext för att sedan redogöra för hur den har 

använts i B2B miljö. Detta kommer att verka som ett stöd för hur vi kan applicera och 

mäta kundnöjdhet i vår studie. 

 

Tillförlitlighet (Reliability) – att kunden kan lita på att företaget och FLE ger den 

service som är utlovad på ett korrekt sätt. Detta innebär att FLE endast ska lova det som 

är möjligt och uppfylla löftena. 

Mottaglighet (Responsiveness) – att kunden känner att företaget (FLE) avser hjälpa 

kunden omedelbart, FLE ska visa en vilja och engagemang att hjälpa kunden.  

Tillit (Assurance) – att kunden känner att FLE ger ett intryck av förtroende genom 

väsentlig kunskap och att bemöta kunden med vänlighet. 

Empati (Empathy) – att kunden får ett bemötande som visar att företaget ser kunden 

som en enskild individ med individuella problem och problemlösningar och där 

kundmötet inte upplevs som standardiserat. 

Påtaglighet (Tangibles) – den visuella delen i kundmötet och det budskap som företaget 

förmedlar genom den miljö där kundmötet sker. Här ingår även den utrustning som 

används av personalen, personalen i sig, hur de uppträder och vilket intryck de ger samt 

budskap som levereras i till exempel kommunikationsmaterial och 

marknadsföringsbudskap. (Parasuraman et al., 1988, s. 23) 
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Parasuraman (1998, s. 313) ifrågasätter användandet av dessa dimensioner för att mäta 

servicekvalitet i kundmötet med företagskunder. Detta baseras främst på att 

företagskunder har särskilda krav i sin bedömning och författaren ifrågasätter om alla 

dimensioner därmed är relevanta. Ytterligare en faktor som påverkar är att 

företagskunders interaktion ofta involverar många kontaktpunkter och interagerar 

genom ett större nätverk jämfört med privatkunder. Därmed menar han att det inte går 

att jämföra ett möte med en företagskund med en privatkund vid mätning av 

servicekvalitet då detta kan resultera i ett skevt resultat. Forskare bör därför inkludera 

fler områden i organisationen för att mäta servicekvalitet.  (Parasuraman, 1998, s. 313) 

 

Vidare har Jayawardhena et al. (2007) och Jayawardhena (2010) baserat deras studie på 

Parasuraman et al. (1988) och deras fem dimensioner för att mäta servicekvalitet i en 

B2B miljö. Där har de utgått från fyra av fem dimensioner (uteslutit mottaglighet) där 

även kundnöjdhet och lojalitet till företaget samt FLE inkluderades (Jayawardhena et 

al., 2007, s. 581). Jayawardhena et al. (2007, s. 581) fann att FLE har en betydelsefull 

roll för att kunderna ska uppleva kundnöjdhet i kundmötet vilket i sin tur påverkade 

lojaliteten till FLE. Den servicekvalitet och lojalitet företagskunder har till FLE har 

även stor inverkan på lojalitet till företaget. Författarna argumenterar att det kan finnas 

en risk om företagskunder endast känner tillhörighet till den person de möter eftersom 

denna person är utbytbar och kan till exempel avsluta sin anställning. Detta är viktigt att 

belysa med tanke på det generationsskifte som sker i den bransch vi undersöker. Vidare 

fann de att servicekvaliteten samt företagskundens känsla av tillhörighet till FLE även 

påverkar lojaliteten till organisationen som helhet (Jayawardhena et al., 2007, s. 581-

582). Jayawardhena (2010, s. 344) har utgått från den tidigare studien för att undersöka 

likvärdigt samband i B2B miljö men adderar att även upplevt värde har en inverkan för 

lojalitet mot organisationen. De finner att modellen för att mäta servicekvalitet i 

kundmötet med företagskunder som Jayawardhena et al. (2007) utformat är applicerbar i 

andra sammanhang och andra branscher. Genom att belysa servicekvalitet, 

kundnöjdheten samt lojalitet till FLE och organisationen skapar företag långsiktiga mål 

och ett långsiktigt perspektiv i verksamheten. Detta ligger till grund för långsiktiga 

relationer till företagskunder vilket bidrar till ökad lönsamhet i form av upprepade köp 

av företagets produkter eller tjänster.  (Jayawardhena, 2010, s. 343-344) Biedenbach 

och Marell (2010) ser även att kundmötet spelar en betydande roll för kundens 

upprepade köp av företagets produkt- eller tjänsteutbud och uppbyggnaden av 

långsiktiga relationer.  
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3.3.2 den interna kommunikationens betydelse för S-D 
logic 
För att möjliggöra ett relationsperspektiv i denna bransch är det primärt att undersöka 

kundmötet och kundens upplevelse av relationen med företaget. Vi menar att för att få 

en fulltalig förståelse för hur kundnöjdhet kan uppnås behöver vi redogöra för hur 

organisationen bakom FLE kan ha betydelse för kundens upplevelse, därmed avser vi 

här att behandla intern marknadsföring och kommunikation. 

 

För att uppnå kundnöjdhet och för att leverera servicekvalitet och mervärde vilket 

genererar ökad lönsamhet behöver en organisation finna strategier för hela processen 

där intern kommunikation och organisationskultur är viktiga delar. Heskett et al. (1994) 

redogör för service-profit chain vilken belyser hur kundnöjdhet och lojalitet beror på 

företagets interna struktur. Om de anställda är tillfreds på arbetet kommer de också att 

visa lojalitet mot företaget vilket i sin tur skapar en god plattform för FLE att leverera 

servicekvalitet (Heskett et al. 1994). Detta styrker också Varey (1995, s. 42) genom att 

argumentera för hur intern kvalitet är avgörande för att möjliggöra extern kvalitet. Ett 

företag måste inse värdet av humankapitalet för att vara framgångsrikt (Varey, 1995) 

och genom att tillgodose personal med rätt verktyg och system för att på ett effektivt 

sätt kunna utföra sina arbetsuppgifter möjliggör detta leverans av servicekvalitet som i 

sin tur genererar lönsamhet (Heskett et al. 1994, s. 164).  

 

Följande påståenden undersöker FLE som strategisk åtgärd 
 Kundenkät 

- Jag har förtroende för butikspersonalen 

- Komatsu Forest’s personal är mån om att behålla mig som kund 

- Butikspersonalen har en viktig roll för att jag ska stanna som kund hos 

Komatsu Forest 

- Butikspersonalen har bra kunskap om mig som kund 

- Det är viktigt att butikspersonalen har bra kunskap om mig som kund 

- Komatsu Forest värdesätter mina kunskaper och erfarenheter 

- Butikspersonalen påverkar min lojalitet till Komatsu Forest 

- Jag känner endast lojalitet till den person jag interagerar med på Komatsu 

Forest 

- Butikspersonalen har rätt verktyg och befogenheter för att avhjälpa mina 

behov 

- Butikspersonalen försäkrar sig om att jag har fått alla mina behov 

tillgodosedda innan jag lämnar butiken 

 Medarbetarenkät 
- Det är viktigt att butikspersonalen är mån om att behålla våra kunder på lång 

sikt 

- Butikspersonalen har en viktig roll för att kunderna ska stanna som kunder 

hos oss 

- Det är viktigt att butikspersonalen har bra kunskap om kunden 

- Butikspersonalen har rätt verktyg och befogenheter för att avhjälpa 

kundernas behov (endast back office personal) 

Figur 5: Enkät, del 2 
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Vidare diskuterar Varey (1995, s. 41) hur kundens behov kommuniceras och hur 

företaget kan möta dessa och att man också gör det genom organisationens alla delar 

tvärfunktionellt. Intern marknadsföring måste ligga till grund för en långsiktig 

marknadsföringsstrategi och lönsamhet för att möjliggöra utveckling i rätt riktning 

(Varey, 1995, s. 41). Kunden ska alltid vara i fokus och FLE måste värderas som en 

avgörande faktor för framgång och bör därmed behandlas som en av organisationens 

främsta fokus (Heskett et al., 1994, s. 164). Heskett et al. (1994, s. 169) förklarar att 

FLE som upplever att de lyckats leverera servicekvalitet även upplever att de trivs bättre 

med sitt jobb vilket Grönroos (2004, s. 373) benämner som en relevant parameter i en 

servicekultur. Han menar att det är primärt att samtliga medarbetare känner stöd inför 

sin uppgift och att organisationens värderingar och mål samt affärsidé kommuniceras 

till dessa som stöd för att möjliggöra goda prestationer (Grönroos, 2004, s. 373). 

 

Varey (1995, s. 43) menar att det är av största vikt att medarbetare tränar sig på att anta 

kundens perspektiv, genom att dela information om kunden mellan varandra över olika 

delar i organisationen, för att därmed förstå vilka strategier eller metoder företaget bör 

anta för att möta dessa behov. Därmed krävs servicekunskaper också av samtliga 

medarbetare (Varey, 1995, s. 43) där alla inom organisationen verkar som passiva 

marknadsförare (Grönroos, 2004, 344).  

3.3.3 tjänstelandskapets betydelse för S-D logic 
För att skapa servicekvalitet i kundmötet tar de olika författarna (Jayawardhena et al. 

2007; Jayawardhena, 2010; Parasuraman, 1998) upp vikten av påtaglighet vilket 

inkluderar visuella element i kundmötet. Bitner (1992) är grundare av begreppet 

servicescape vilket beskriver tjänstelandskapet, det visuella som kunden möter i sin 

interaktion med ett företag och FLE. Servicescape är den plats där kundmötet sker, där 

utrustning, utformning, färger, inredning etc. har en betydande roll för kundmötet 

(Bitner, 1992). Servicescape är skapad för tjänstesektorn där kunden inte köper en 

produkt och där visuella element har en stor inverkan på tjänstekvaliteten (Bitner, 1992, 

s. 57). Då vi studerar en bransch vilken säljer påtagliga produkter kan det verka 

främmande att belysa vikten av servicescape, vi menar att genom S-D logic där det 

påvisas att alla produkter är tjänster bör även teorier om tjänstelandskapet vara 

applicerbart och av yttersta vikt att inkludera. Bitner (1992, s. 58) argumenterar för att 

servicescape är en viktig del för tjänsteorganisationer att beakta då tjänster är 

producerade och konsumerade samtidigt samt att miljön spelar en betydande roll i 

Följande påståenden undersöker den interna kommunikationen 
som strategisk åtgärd 
 Medarbetarenkät 

- Jag är tillfreds på min arbetsplats 

- Jag har rätt verktyg och stöd för att utföra mitt jobb 

- Jag ges möjlighet till vidareutbildning 

- Jag värdesätter vidareutbildning 

- På min arbetsplats delar vi viktig information med varandra 

- På min arbetsplats lär vi av varandra 

- Vår vision/affärsidé kommuniceras hela vägen till slutkund 

- Jag har servicekunskaper för att kunna tillgodose kundernas behov 

- Jag som anställd värderas högt av företaget 

 

Figur 6: Enkät, del 3 
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interaktionen. Eftersom företagskunder i den bransch vi undersöker primärt möter 

företaget genom FLE vilka vistas i butiker eller serviceanläggningar finner vi Bitner’s 

(1992) argument för vikten av tjänstelandskapet relevant även för vår studie av 

tjänstelandskapet.  

 

Vikten av tjänstelandskap bottnar i att den visuella delen påverkar både kundernas och 

FLE’s upplevelser och motivation. Kunder upplever ofta företagets externa 

marknadsföring och butiksmiljö och av den anledningen är det viktigt att samma bild 

ges av företaget genom olika kanaler (Bitner, 1992, s. 58). Bitner (1992, s. 58) vill dock 

påvisa att miljön där kunderna möter FLE kan vara avgörande då interaktion sker på 

denna plats. Det finns olika dimensioner på hur tjänstelandskapet ska beaktas beroende 

på vilka som vistas och i vilken utsträckning kunderna är involverade. Företag bör se 

över om det är kunden, FLE eller båda som är aktiva i relationen inom ramen för 

servicescape (Bitner, 1992, s. 58). Vargo och Lusch (2004) har genom S-D logic 

konstaterat att interaktionen och relationen är av betydelse för uppnå ett 

relationsperspektiv i organisationen. Vidare argumenterar författarna för att företag och 

kunder ska producera värde tillsammans (co-produce) i kundmötet och i den 

värdeskapande processen (Vargo & Lusch, 2004, s. 6). Att skapa värdet tillsammans 

kan därmed ses som ett mervärde till kunden och företaget i form av ökad långsiktig 

lönsamhet. Även Norman och Ramirez (1993, s. 68) argumenterar för att aktiviteter, 

produkter och tjänster är en process som inte ska ses som separata delar utan som 

tillsammans leverera ett värde inom samma värdekedja.   

 

Bitner (1992) vill genom utformningen av servicescape konstatera att denna del bör 

inkluderas i organisationers strategiska beslut för att nå interna och externa 

målsättningar.  En välplanerad plattform för kundmötet hjälper både FLE och kunder att 

interagera och utföra sina uppgifter. Tjänstelandskapet bör ses som ett uttryck för 

organisationen och vad de står för. Beslut om hur utformning ska ske bör genomsyras 

av att flera involverade aktörer för att uppnå en miljö där personal vill stanna och att de 

känner att deras arbete är betydelsefullt. Detta kan därigenom resultera i bättre levererad 

servicekvalitet för FLE och skapar därigenom lönsamhet för företaget. Detsamma gäller 

för kunden då miljön de vistas i vid kundmötet kan höja kundnöjdheten, deras vilja att 

stanna kvar samt att de upplever ett mervärde. (Bitner, 1992, s. 67-68)  

 

Följande påståenden undersöker tjänstelandskapet som 
strategisk åtgärd 
 Kundenkät 

- Butiksmiljön är viktig för mig 

- Butiksmiljön speglar hur jag ser på Komatsu Forest 

- En välplanerad butiksmiljö hjälper mig att identifiera mina behov 

- En välplanerad butikslokal hjälper till i interaktionen med Komatsu Forest’s 

personal 

 Medarbetarenkät 
- Butiksmiljön är viktig för mig (endast FLE) 

- Hur det ser ut i butiken speglar kundens bild av Komatsu Forest 

- En välplanerad butikslokal är nödvändig för interaktionen med kunden 

 

Figur 7: Enkät, del 4 
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3.3.4 varumärkets betydelse för S-D logic 
För att vidga S-D logic och dess påverkan av marknadsstrategier är det relevant att 

inkludera varumärke och hur det följaktligen bör användas inom S-D logic. Att på ett 

exakt och koncist sätt förklara vad varumärke betyder anses av många forskare 

komplext om man bortser från de juridiska aspekterna med patent och trademark etc. Ett 

flertal (bl. a. Keller, 2008; Ballantyne & Aitken, 2007) hänvisar till American 

Marketing Association (AMA) (American Marketing Association, 2011) för att 

beskriva begreppet i sin helhet. AMA sammanfattar att ”namn, symboler, tecken, design 

samt olika kombinationer av dessa är menade att identifiera produkter och tjänster och 

att differentiera dessa från konkurrerande produkter och tjänster” bäst beskriver 

varumärke (American Marketing Association, 2011). Vidare menar Keller (2008, s. 3) 

att varumärkets syfte är att skapa medvetenhet om en vara eller tjänst och att därigenom 

väcka såväl intresse som igenkännande. Ett fundamentalt motiv är att då kunden 

uppmärksammar och faktiskt känner ett varumärke kommer dennes köpprocess att 

underlättas. För kunden blir sök-fasen enklare och valet blir därmed mer givet (Keller, 

2008, sid. 8). En annan beskrivning av syftet med varumärke är hirearchy of effects 

vilken målar upp ett flöde av varumärkets inverkan och effekt på kund (Larréché & 

Gatignon, 1998). I enlighet med den klassiska ramen för marknadsstrategier, Kotler’s 

(1991, s. 68) fyra P:n (pris, plats, promotion och produkt) påbörjas etableringen av ett 

varumärke på marknaden med promotion. Detta påverkar den första etappen i hirearchy 

of effects, medvetenhet. För att ett varumärke ska generera försäljning av en viss vara 

eller tjänst behöver marknaden bli medveten om att varumärket finns. Kunden kommer 

vidare att skapa en uppfattning av varumärket vilken är en subjektiv bedömning av 

varan/tjänsten. Genom varumärkesetablering och ett redan etablerat medvetande om ett 

visst varumärke vilket i sin tur också redan bedömts av kunden, blir denna process 

kortare och kunden kan därmed effektivt välja varumärke. Den sista etappen har 

forskare presenterat på olika sätt. Ett alternativ är intention vilket representerar kundens 

avseende att faktiskt köpa varan/tjänsten ur ett neutralt perspektiv oberoende av vilken 

relation kunden haft till varumärket tidigare (Larréché & Gatignon, 1998).  

 

Biedenbach och Marell (2010) refererar till Aaker (1991) och beskriver brand equity 

(varumärkeskapital fortsättningsvis) som alla varumärkets element vilka tillsammans 

bidrar till och påverkar värdet av varan/tjänsten. Varumärkeskapital representerar i 

själva verket de icke-påtagliga elementen i ett varumärke (Aaker 1991). Vidare menar 

Keller (2008, s. 54) att varumärkeskapital är kundernas medvetande om och attityd till 

varumärket. Mätningar av varumärkeskapitalet har alltid varit värdefullt för 

organisationer då det ger möjlighet att tydliggöra effekten och lönsamheten av 

marknadsföringen (Singh Gill & Dawra, 2010). Författarnas studie visar på vikten av att 

marknadsansvariga själva bör undersöka vilka källor som finns till- och påverkar deras 

varumärkeskapital. De menar att dessa källor kan skilja sig åt och att det därmed är 

relevant för resultatet och värdet av att mäta varumärkeskapitalet att anpassa till den 

specifika marknaden (Singh Gill & Dawra, 2010, s. 198). Biedenbach och Marell 

(2010) påvisar i sin studie att kundens upplevelse till stor del associeras till 

interaktionen med varumärket primärt genom mötet med personalen. Detta menas 

därmed ligga till grund för customer equity (kundkapital fortsättningsvis) och verkar då 

som en avgörande faktor för customer lifetime value (CLV), vilket kommer att 

behandlas i nästa avsnitt. Detta påvisar än en gång vikten av FLE vilka har till stor 

uppgift att vara starka varumärkesbärare och leverera varumärkets betydelse ända fram 

till kund.  
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Rust, Zeithaml och Lemon (2004b) menar att i finansiell mening är det betydligt mer 

kostsamt att söka nya kunder än att fokusera marknadsföringen på att behålla nuvarande 

kunder och argumenterar därmed för att marknadsansvariga bör fokusera på kundkapital 

istället för varumärkeskapital. CLV förklaras av Keller (2008, s. 81) som ”summan av 

livstids-värdet av alla kunder” vilket han också menar är väl passande för företag som 

arbetar med relationsinriktad marknadsföring vilket S-D logic i sin tur representerar. 

Vidare menar Rust et al. (2004b) att det ur finansiell synvinkel är fundamentalt att 

bygga upp varumärket kring de aktuella segmenten för att inte hamna i det omvända 

scenariot där segmenten ska anpassas efter ett förutbestämt varumärke. Det är kunden 

som bestämmer varumärkets värde (vilket också hirearchy of effects visar) och att 

beräkningar därmed bör göras utifrån kundkapital. Rust, Lemon och Zeithaml (2004a) 

belyser svårigheten och bristen i kalkyler för finansiella värden av marknadsföring och 

studerar därför hur marknadsföring kan mätas enligt vad de kallar för return on 

marketing investments. Studien visar att estimeringar kan göras på CLV vilket ger 

värdefull information för framtida strategiska marknadsåtgärder. Författarna menar att 

basera marknadsstrategier på information gå hand i hand med långsiktiga perspektiv och 

lönsamhet (2004a, s.123). Vidare argumenterar de för att marknadsansvariga ofta 

fokuserar för mycket på kortsiktiga kostnader för marknadsföring istället för långsiktiga 

intäkter från marknadsföringen. I enlighet med Vargo och Lusch (2004) och deras 

argument för att den globala marknaden idag med dess alltmer förändrade 

konkurrensmiljö kräver ett skifte i fokus från transaktion till relation, menar Rust och 

Thompson (2006, s. 384) att kundkapital blir allt viktigare. De presenterar fem 

förändringar i marknadsstrategier genom kundkapital där individualiseringen av 

kunderna samt utökad kunskap om kunderna istället för produktfokus ska ligga till 

grund för marknadsföringen. Kunskap om kunderna kan direkt refereras till Vargo och 

Lusch's (2004) betoning på co-creation och vikten av interaktion där syftet inte bara är 

att kunden ska lära mer utan också att företaget har lärdom att ta till sig.     

 

Ballantyne och Aitken (2007) har utifrån S-D logic studerat varumärkesetablering i 

B2B-miljö. De menar att då fokus ligger på att kunden ser värdet i den service som en 

viss vara kan åstadkomma samt all inkluderad service som varan kräver, kommer 

varumärket att spela en avgörande roll. Varumärkets roll som symbol för företagets 

löften blir ytterst kritisk och det är till varumärket som uppfyllda förväntningar eller 

besvikelser blir knutna. Gupta, Melewar & Bourlakis (2010) föreslår att FLE bör vara 

tydliga varumärkesbärare och därmed företrädare för varumärket. De menar att genom 

att varje anställd personligen representerar varumärket i hela sitt sätt att arbeta utökas 

möjligheterna att på lång sikt behålla företagskunder genom varumärkestillhörighet där 

vi ser en koppling till långsiktig lönsamhet. Vidare menar de att en huvudsaklig skillnad 

mellan privat – och företagskunder i relation till varumärket är möjligheten att i B2B-

miljö kunna väva in varumärket och den personliga kontakten (Gupta et al., 2010). 

Grönroos (2004) argumenterar i enlighet med den nordiska skolan för hur service 

skapas, marknadsförs och konsumeras samtidigt. Likväl menar Ballantyne och Aitken 

(2007) ur ett S-D logic perspektiv att åsikten om och förtroendet för varumärket uppstår 

i samma process. Det personliga mötet och interaktionen i form av kommunikation och 

dialog, kommer därmed också att vara avgörande. Vidare belyser författarna vikten av 

att kundens upplevelse av såväl organisationen bakom varumärket och dess kultur måste 

matcha vad varumärket utges att stå för. Även detta kan kopplas till FLE och 

tjänstelandskapet vilka är parametrar som utgör en stor del av kundens intryck av 

företaget och därmed också varumärket. Vidare är det inom tjänstemarknadsföring en 

sanning att det krävs god intern marknadsföring för att nå ut externt. 
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3.4 MODELL FÖR STUDIEN 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellen visar det ramverk studien är uppbyggd på. Den representerar hur vi testar de 

strategiska åtgärderna (FLE, intern kommunikation, varumärke och tjänstelandskap) för 

implementering av S-D logic genom relation, co-creation och processarbete. Genom 

detta undersöker vi om detta kan skapa en konkurrensfördel med fokus på långsiktiga 

kundrelationer där kärnan är servicekvalitet och kundnöjdhet. De praktiska 

implikationerna vi ger för att implementera S-D logic ska skapa mervärde för kunden 

(viljan att köpa företagets produkter där alla behov är tillfredsställda). Vidare ska de 

också skapa mervärde/försäljning för företaget (genom att erbjuda kunden en 

helhetslösning på kundens behov). De resultat vi finner ska därmed ge konkurrensfördel 

på marknaden och lönsamhet för båda parter – företag och företagskund.   

 

S E R V I C E    D O M I N A N T    L O G I C  
 

CO-CREATION PROCESS 

 
RELATION 

TJÄNSTELANDSKAP
ET 

VARUMÄRKE FLE INTERN KOMMUNIKATION 

FÖRETAGSKUND KOMATSU 

FOREST 

MERVÄRDE 

helservice 

MERFÖRSÄLJNING 

helkund 

LÖNSAMHET 

Långsiktig relation 

servicekvalitet kundnöjdhet 

Figur 9: Modell för studien 

Följande påståenden undersöker varumärket som strategisk 

åtgärd 
 Kundenkät 

- Jag känner en tillhörighet till Komatsu Forest 

- Jag känner en stolthet att använda Komatsu Forest’s produkter 

- Min tillhörighet till Komatsu Forest förenklar min köpprocess 

- Butikspersonalen representerar varumärket Komatsu Forest 

- Min värdering av varumärket Komatsu Forest stämmer överens med den bild 

företaget förmedlar 

- Varumärket Komatsu Forest håller de löften som de står för 

 Medarbetarenkät 

- Det skulle vara värdefullt att kunna mäta den totala lönsamheten (under en 

livstid) per enskild kund 

- Kunden är med och bestämmer värdet av vårt varumärke 

 

Figur 8: Enkät, del 5 
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4. PRAKTISK METOD 
Om du är intresserad av hur vi möjliggör svar på vår frågeställning och vilken typ av 

undersökning vi genomför ger detta kapitel en bra vägledning. Du får förståelse för 

varför vi har valt att genomföra en fokusgrupp före vår kvantitativa studie. Du får 

förståelse för varför vi genomför en telefonenkät för kundundersökningen och en e-

postenkät för medarbetarundersökningen. Kanske söker du inspiration till att själv 

bygga en liknande undersökning? 

  

4.1 FÖRUNDERSÖKNING  
Så snart uppdraget var fastställt var såväl vi som vår uppdragsgivare angelägna om att 

vi skulle introduceras i projektet. Detta medförde att vi tidigt kom att åka till Östersund 

för att studera den butik som i projektet verkar som en plattform för vidare 

förändringsarbete. Studien kan betraktas som en förstudie till vår undersökning där vår 

roll främst var att observera och skapa förståelse för verksamheten och den stundande 

förändringen. Vi anser att denna studie var väsentlig för att tidigt få en inblick i 

verksamheten.  

 

Vi kom att planera in en diskussion med verksamhetschefen på Frösön, Hans Karlsson, 

som redogjorde för den vardagliga verksamheten samt de strategiska metoder som man 

idag arbetar efter. Målet med mötet var att förstå hur man arbetar operativt i 

verksamheten. Detta för att skapa en bild av hur denna studie skulle kunna utformas. 

Vidare hölls också en ingående dialog med medarbetare i butiken, såväl mekaniker som 

annan servicepersonal (FLE) där syftet var att få en grundläggande förståelse för hur det 

operativa arbetet utförs och upplevs i effektivitetssyfte. Vi vill belysa denna som en 

introduktion till vår undersökning där vi vill styrka vår studies relevans för 

uppdragsgivaren. Även för att stärka våra använda metoder för generaliserbarhet även 

för andra företag i liknande branscher. Från det inledande besöket kunde vi utforma vår 

frågeformulering där primära utvecklingsmöjligheter var det huvudsakliga.  

 

4.2 FOKUSGRUPP 
Vi anser att en fokusgrupp var lämpligt att genomföra tidigt i processen för att lära oss 

mer om kundgruppen i branschen. Shiu et al. (2009, s. 176) betonar vikten av att 

förklara syftet med studien, författarna presenterar förtydligande av det aktuella 

marknadsproblemet som en orsak till att hålla en fokusgrupp. Vi menar att inkludera en 

kvalitativ studie (fokusgrupp) för att på ett relevant och noggrant sätt svara på vår 

frågeställning och därigenom för att förtydliga det belysta problemområdet. Vidare 

syftar vi till att genomföra fokusgruppen för att ge stöd åt enkätundersökningen och 

dess frågeformulering och fokus. Då fokusgruppen genomförs parallellt 

teoribearbetningen verkar denna också som ett stöd för det teoretiska urvalet. Värt att 

förtydliga är att fokusgruppen inte syftar till att möjliggöra generaliserbarhet utan enbart 

verkar som ett stöd för de kvantitativa enkätundersökningarna.  

 

En fokusgrupp bör bestå av 6-8 medverkande för att uppnå en bra dialog och en 

gruppdynamik som möjliggör diskussioner vilka ger svar på de ställda frågorna/ämnena 

(Dahmström, 2005, s. 124). Shiu et al. (2009, s. 181) förklarar att slumpmässigt urval 

inte alltid är optimalt i kvalitativa studier. Författarna belyser istället vikten av 

trovärdighet hos deltagarna som en huvudsaklig grund för urvalet. Då denna bransch 

står inför ett kritiskt generationsskifte samt då det finns en spridning bland kunderna 

gällande antalet maskiner (vilka påverkar storleken på kund på eftermarknad) valde vi 
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att anförtro urvalet åt platschefen på Frösön, Hans Karlsson. Karlsson är en trovärdig 

person som har god kännedom om samtliga av Frösöns kunder. Därmed argumenterar vi 

för att värdet av att inkludera såväl spridning gällande ålder som antal maskiner är för 

högt för att genomföra slumpmässigt urval. Samtliga medverkande är egenföretagare 

vilket innebär att de är själva ägare till maskinerna. Urvalet genomfördes på dessa 

grunder och initialt var inbjudan muntlig genom samtal med Karlsson. Målet var att 

kontakta åtta kunder för att säkra för omständigheter som orsakar bortfall. Sex kunder 

kom att tacka ja till inbjudan varav en uteblev från studien på grund av sjukdom. De 

fem medverkande var mellan 20 – 50 år vilket vi menar uppfyllde ett representativt 

urval utifrån ålderskriterierna. Dock var den uteblivna kunden cirka 60 år vilket hade 

ökat spridningen ytterligare. Antal ägda maskiner varierade i gruppen mellan en och tio.  

 

Då fokusgrupper kräver att deltagarna tar sig tid att medverka är det lämpligt att erbjuda 

dessa någon motivationsfaktor för att delta (Shiu et al. 2009, s. 183). Deltagarna i vår 

studie bjuds på tilltugg och dryck under sessionen. En annan viktig aspekt är att 

klargöra för deltagarna varför fokusgruppen genomförs samt varför just de valts ut. Shiu 

et al. (2009, s. 350) förklarar betydelsen av ett försättsblad till enkätstudier för att 

förklara för respondenten varför dennes deltagande är viktigt. Varje deltagare erbjuds en 

skriftlig beskrivning av fokusgruppen där vi klargör hur hanteringen av information 

kommer att gå till samt studiens syfte (appendix 1). Vi anser att detta kan hjälpa till att 

skapa förtroende för oss som forskare samt ge stöd åt orsak till att vara ärlig i sina svar. 

Detta kompletteras genom att muntligt förklara syftet med fokusgruppen och varför 

dessa kunder har blivit utvalda att delta. Vidare förtydligar vi för deltagarna att vi 

behandlar materialet anonymt och under tystnadsplikt där ingen identitets kan röjas. 

Wibeck (2010, s. 139) belyser vikten av att upplysa deltagarna om detta där inga namn 

undanröjs vid presentation av materialet. Vi frågar även deltagarna om de accepterar att 

vi spelar in samtalet vilket inte visade sig vara något problem. Vad det gäller inspelning 

hävdar Wibeck (2010, s. 91) att detta kan vara en effektiv metod men om deltagarna är 

av samma kön kan det vara svårt att urskilja vem som talar vid återlyssning. För att 

förhindra detta kompletterar vi inspelningen med anteckningar för att understryka vem 

som talar i kombination med viktiga kommentarer, vilket Wibeck (2010, s. 91) påvisar 

kan avhjälpa detta problem.    

 

Wibeck (2010, s. 33) menar att en fokusgrupp inte bör hållas i en främmande miljö där 

moderatorn känner sig mer bekväm än deltagarna. Fokusgruppen genomförs i 

butikslokalen på Frösön där deltagarna känner sig bekväma då detta är en knytpunkt där 

samtliga deltagare tidigare befunnit sig. I lokalen finns ett enskilt rum avsett för möten 

och privata samtal. Trost (1997, s. 42) beskriver vikten av att hålla intervjun på en 

ostörd plats där deltagare känner sig trygga och bör genomföras utan lyssnare för att 

platsen inte ska påverka det material som senare ska analyseras (värt att notera att detta 

avser djupintervjuer men vi finner att även detta kan avse fokusgruppsintervjuer). Vi 

diskuterar med såväl butikschefen som projektansvarige om hur fokusgruppen ska 

genomföras och kom därmed fram till att ingen av dessa parter skulle medverka för att 

kunna skapa en trygg miljö utan påverkan för deltagarna.  

 

Vidare genomförs en fokusgrupp bäst genom att ledas av en moderator som presenterar 

frågorna samt ser till att dialogen och talutrymme fördelas jämnt i gruppen (Shiu et al. 

2009, s. 185). Rollen fördelades så att en av oss ansvarade för presentation och 

inledning samt avrundade diskussionen och sammanfattade samtalet. Den andra verkade 

konkret som moderator och var därmed mer aktiv under samtalet. Wibeck (2010, s. 89) 
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menar att en moderator kan kompletteras med en assistent vars uppgift är att observera 

och ta anteckningar. Att vara två personer kan då hjälpa efter genomförandet av 

fokusgruppen för att tillsammans föra en diskussion och analys av 

fokusgruppsmaterialet (Wibeck, 2010, s. 89). Trost (1997, s. 43-44) menar att om 

intervjupersonerna är samspelta kan det vara ett gott stöd om båda genomför intervjun 

(detta behandlas dock vid genomförande av enskilda intervjuer). Genom att vi har 

studerat tillsammans i snart fyra år har vi utvecklat en dynamik mellan varandra och 

anser oss vara samspelta då det kommer till diskussioner. Detta samspel möjliggör 

fokus på deltagarna och deras kommentarer snarare än på vår egen plan och roll under 

fokusgruppen vilket vi annars misstänker kunde blivit primärt då ingen av oss tidigare 

på egen hand hållit i en fokusgrupp.  

 

Forskare menar att en fokusgrupp bör hållas i ungefär 90 minuter (Shiu et al. 2009, 

s.183) vilket vi strävat efter i utformningen av frågorna vilket vidare kom att bli utfallet 

för den utförda diskussionen. Wibeck (2010, s. 56) beskriver att en ostrukturerad 

intervju innefattar att moderatorn styr samtalet medan en ostrukturerad intervju innebär 

att fokusgruppsdeltagarna till störst det interagerar med varandra. Desto mer moderatorn 

styr samtalet desto mer strukturerad är då intervjun (Wibeck, 2010, s.56). Det finns även 

ett mellanting där fokusgruppsdeltagarna diskuterar om ett ämne och när samtalet 

hamnar vid ett sidospår är moderatorns roll att föra tillbaka samtalet till det aktuella 

ämnet (Wibeck, 2010, s.58) Vi byggde upp strukturen för fokusgruppen på fyra 

scenarion, då vi anser att detta sätt öppnar upp för fri tolkning istället för att begränsa 

svaren genom exakta frågor. För att inte tappa ämnet och låta samtalet sväva iväg alltför 

långt från syftet, fanns ett antal förberedda underfrågor till varje tema för att i så fall åter 

leda deltagarna tillbaka till ämnet (appendix 2). Shiu et al. (2009, s. 189) menar att det 

kan vara effektivt att låta deltagarna se frågorna utifrån ett brett perspektiv vilket stödjer 

utformningen av denna studie då vi presenterar scenarierna med en Powerpoint- 

presentation.  

 

Wibeck (2010) beskriver att man bör transkribera samtalet i samband med intervjun där 

det finns tre transkriberingsnivåer; detaljerad transkribering, ordagrann transkribering 

och inte helt ordagrann där det huvudsakliga som sägs transkriberas. Det vanliga är att 

befinna sig mellan andra och tredje transkriberingsnivån (Wibeck, 2010). Vi använder 

oss av denna metod och lyssnar av det inspelade materialet varpå vi skriver ner 

intervjun vilket blev en sammanställning på 15 sidor. Vi utesluter material där 

deltagarna hamnar utanför ämnet och noterar detta i sammanställningen. Detta 

genomförs två dagar efter fokusgruppens genomförande då vi landat i det som sagts och 

kunde se andra mönster som vi missat.   

 

Vidare bearbetar vi sammanställningen utifrån de fyra uppställda scenarion som 

fokusgruppen är uppbyggd kring. Dessa fyra är i sin tur uppbyggda utifrån vårt 

teoretiska angreppssätt där vi strävar efter att inkludera alla teoretiska delar för att 

undersöka dess relevans för kunderna samt ta reda på deras resonemang kring detta. 

Vidare kan vi på ett strukturerat sätt sammanställa fokusgruppen och inkludera denna i 

empirin. 

   

4.3 ENKÄTUNDERSÖKNING 
Komatsu Forest AB använder sig av ett webbaserat enkätverktyg för samtliga 

undersökningar som årligen genomförs. Detta verktyg är brett och har utrymme för 

många olika utformningar samt analyser. Då vi båda har erfarenhet av detta verktyg 
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blev valet naturligt att använda detta även för vår studie då vi blev erbjudna den 

möjligheten. Enkätverktyget, Netigate, underlättar registreringen av respektive enkät då 

en sammanställning kan exporteras till SPSS.  

 

Då denna studie innefattar två olika enkäter för två olika segment, kunderna och 

medarbetarna, använder vi oss också av två olika metoder. Avseende medarbetarenkäten 

använder vi en e-post enkät, detta primärt på grund av att samtliga medarbetare i 

populationen använder såväl dator som e-post i arbetet. Shiu et al. (2009, s. 248) belyser 

fördelarna med en e-post enkät där den ekonomiska aspekten är väsentlig i jämförelse 

med en postal enkät. Vi ser också tiden som en huvudsaklig fördel med e-post då 

enkäten skapas i det webbaserade enkätverktyget Netigate där medarbetarna genom att 

följa en länk svarar på enkäten direkt i systemverktyget. Detta resulterar i sin tur i en 

effektiv hantering av enkäterna där vi inte behöver registrera varje enskild enkät 

manuellt. En nackdel med e-post enkät är risken för låg svarsfrekvens (Shiu et al., 2009, 

s. 248; Trost & Hultåker, 2007, s. 133). Trost och Hultåker (2007, s. 135) förklarar att 

det är lättare att glömma bort ett e-post meddelande och att detta kan vara en orsak till 

ett mer omfattande bortfall. Vi menar att då e-post enkäten avser en intern population 

där studiens syfte och medarbetarnas medverkan kan vara lättare att påvisa samt då e-

posten skickas via intern e-post adress bör detta inte vara någon begränsning. 

Enkätverktyget tillåter även att skicka ut påminnelse vilket genomförs innan sista 

svarsdagen för att förhoppningsvis öka svarsfrekvensen.  

 

Vid medarbetarundersökningen inkluderar vi ett försättsblad till studien (appendix 3). 

Detta för att ge en förklaring till syftet med studien och förtydliga vikten av 

respondentens medverkan. Försättsbladet bör då författas i det e-brev man skickar och 

enkäten bifogas via länk (Trost & Hultåker, 2007, s. 130). I detta bör syfte med studien 

samt studiens relevans belysas. Trost och Hultåker (2007, s. 98) menar att man som 

forskare bör författa detta på ett empatiskt vis där respondenten känner sig manad att 

delta och svara ärligt. Vidare är det också av stor vikt att presentera vem som genomför 

undersökningen samt vilken institution/myndighet som står bakom studien.  

 

Utgångsläget för kundundersökningen var för oss att genomföra en postal enkät.  Detta 

främst för att kundsegmentet till stor del idag består av en äldre generation vilka inte har 

aktiva e-post konton. Då det sedan visade sig vara svårt att erhålla ett uppdaterat 

adressregister samt efter funderingar kring kostnader för en postal enkät samt besväret 

för kunden, kom vi att tänka om. Detta baserades på den fokusgrupp vi genomförde där 

deltagarna deklarerade att de sällan svarade på postala enkäter eftersom det inte fanns 

utrymme i tid för detta. Vidare talade vi med Komatsu Forests marknadsanalytiker 

vilken påvisade att svarsfrekvensen var låg vid postala enkäter och att kunderna hade 

visat en större benägenhet att svara på enkäter genomförda per telefon. 

Marknadsanalytikern för Komatsu Forest har även testat att jämföra en webbaserad 

enkät med telefonenkät där samma frågor ställdes och detta påvisade att det inte skiljde i 

svaren som angavs vid jämförelse av medelvärdena. Då vi (tillsammans) under vintern 

genomfört en omfattande NKI-undersökning i enkätform över telefon kom vi att 

bestämma oss för att vi även i denna studie skulle använda samma metod där 

respondenternas svar direkt administreras i den webbaserade enkäten. Den erfarenheten 

har lärt oss dels tidsbesparing per samtal och fråga samt även effekter av att muntligen 

presentera frågor och svarsalternativ. Shiu et al. (2009, s. 244) menar att en fördel med 

denna kvantitativa enkätmetod är att administration och utförande sker på samma gång 

vilket gör att metoden är tidseffektiv. Då Trost och Hultåker (2007, s. 98) påpekar 
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vikten av ett försättsblad som vi förklarade ovan, vill vi skapa en motsvarande 

introduktion till telefonenkäten. Därför inleds varje telefonsamtal med en kort 

beskrivning av studien, dess syfte och vikten av respondentens medverkan (se appendix 

4). Detta primärt för att motivera kunderna att delta genom att belysa studiens bidrag.  

 

Vid den NKI-undersökning vi tidigare genomfört testade vi enkäten på ett tiotal 

personer innan vi genomförde den skarpt för att studera hur frågornas uppbyggnad 

fungerade och om respondenterna kände sig förmögna att svara på ett relevant och 

precist sätt. Samma test genomförs i denna studie. Vidare fann vi vid fokusgruppen att 

kundgruppen har lite tid att avsätta utanför arbetstid och de själva påpekade att telefon 

är det primära sättet att nå dem på. På detta sätt lärde vi känna kunderna och kunde 

därefter strukturera kundenkäten. Vi vet också att företaget själva genomför årliga 

kundundersökningar över telefon just för att företagskunderna är tillgängliga på telefon 

större delen av dagen men är mer begränsad i sitt användande av e-post och tid för 

postala enkäter.  

 

4.3.1 enkäternas utformning  
Vid insamling av kvantitativ data kan fyra olika variabler användas vilka skiljer sig i 

form av hur svaren ska rangordnas och vad som ska mäta (Eliasson, 2006, s. 37). Då vi 

vill mäta respondenternas attityd till den relation de har och vill ha till Komatsu Forest 

och hur de ser på personal, butik och varumärke och hur detta kan påverka 

implementeringen av S-D logic använder vi oss primärt av ordinal-skala. En 

nominalvariabel går inte att rangordna och syftet med denna är att kunna skilja 

respondenterna och de svar de ger (Eliasson, 2006, s. 38). Medarbetare separeras 

beroende på om de arbetar på kontor (back-office) eller på en serviceanläggning. Detta 

gör vi för att se likheter och skillnader mellan attityder som kunder och medarbetare på 

olika avdelningar har. En ordinal-skala är lämplig att använda när syftet är att mäta 

attityder och rangordna svaren, rangordningen beskriver inte det exakta avståndet 

mellan svarsalternativen vilket är skillnaden mellan en ordinal- och en intervallskala. Då 

vi vill mäta attityder är ordinal-skala lämpligt där vi använder oss av likert-skalan vilken 

har till syfte att mäta just attityder. Likert-skalan innebär att respondenterna svarar på en 

skala mellan att instämma helt till instämmer inte alls (Ejlertsson, 2005, s. 91). Denna 

skala är oftast fem eller sju gradig och respondenten får ett antal påståenden inom ett 

ämnesområde att svara på (Ejlertsson, 2005, s. 91). Vi bygger upp vår 

enkätundersökning till kunder och medarbetare utifrån påståenden som vi utformar från 

teorin och det vi vill undersöka med en femgradig skala. Detta grundar sig framförallt i 

att vi genomför kundenkäten per telefon och vill därmed förenkla respondentens 

svarsmöjligheter.           

 

När man undersöker flera områden bör detta förtydligas och förklaras för respondenten. 

(Eliasson, 2006, s. 39-42; Trost & Hultåker, 2007, s. 82-86) Vi uttrycker de påståenden 

vi vill testa på ett enkelt och förståeligt sätt för att respondenten lätt ska förstå vad vi vill 

undersöka. Vidare beskriver vi när vi byter undersökningsområde för att skapa en lättare 

övergång i undersökningen. Då vi byggt e-post enkäten och den enkät vi genomfört 

över telefon på liknande sätt används samma struktur. Med tanke på att vi genomfört 

kundenkäten över telefon är det desto viktigare att vi har enkla frågor och använder ett 

enkelt språk för att förenkla processen. Detta underlättade även för oss som ringde 

respondenterna att behålla en objektivitet och att vi ställde frågorna på exakt samma 

sätt. Vidare informerade vi kunderna om att de har full anonymitet och att namn inte 

publiceras eller inkluderas i svaren. Detsamma gäller e-post undersökningen till 
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medarbetarna där det enkätverktyget vi använder oss av genomförts helt anonymt vilket 

vi även upplyste respondenterna om i försättsbladet. Eliasson (2006, s. 42) belyser detta 

och att det är av yttersta vikt att ”skydda den svarandes integritet” och i en kvantitativ 

undersökning representerar respondenten den grupp den tillhör. I detta fall representerar 

deltagarna Komatsu Forest kundstock på eftermarknaden och medarbetare på Komatsu 

Forest Sweden HB.  Enkätfrågor som formuleras ska vara tydliga med ett enkelt språk. 

Man ska undvika ledande frågor, negationer och frågor vilket respondenten kan ge två 

svar till. Längden på enkäten är även viktig för att öka möjligheten till hög 

svarsfrekvens. Strukturen på enkäten är även viktig för att respondenten enkelt ska följa 

med och därför bör man inleda med enkla och faktabaserade frågor för att sedan avsluta 

med mer komplexa frågor. 

 

4.3.2 population och urval 
Vi genomför undersökningen på Komatsu Forest’s maskinkunder i Sverige vilket utgör 

populationen. Population beskrivs som ”den grupp du vill uttala dig om” (Eliasson, 

2006, s. 45). Att på ett exakt sätt fastställa populationens omfattning är i denna studie ett 

problem. Dokumentationen över företagets maskinkunder i Sverige är flerdelad och 

därmed inte tillgänglig fullt ut. Därför utgår vi från antalet fakturerade kunder 

(eftermarknad) under år 2010 och dessa representerar populationen i studien. Antalet 

fakturerade kunder var 1500 personer av vilka vi strävade efter ett representativt urval 

på 500 kunder. Efter vidare diskussion med personal på Komatsu Forest kom vi fram till 

att 1500 kunder är en rimlig siffra att anta som total omfattning på kundstocken. Då vi 

ämnade kontakta 500 kunder beräknade vi att välja ut var tredje person från listan för att 

säkerställa det slumpmässiga urvalet där urvalet blir utan yttre påverkan. Eliasson 

(2006, s. 47) beskriver denna process som ett sannolikhetsurval där sannolikheten att en 

respondent blir vald är känd. Shiu et al. (2009, s. 471) beskriver det urval vi genomfört 

som ett sannolikhetsurval där processen är systematiskt urval. Denna metod är en 

enklare version av obundet slumpmässigt urval där det inte är nödvändigt att arbeta 

utifrån en kodad population (Shiu et al., 2009, s. 472). Genom systematiskt urval 

används intervall där populationen divideras med önskat urval av respondenter vilket 

kräver en fullständig lista på populationen (Shiu et al, 2009, s. 472). Systematiskt urval 

är en metod för slumpmässigt urval vilket möjliggör generaliserbarhet av svaren för 

populationen. Problemet med denna metod är att det kan finnas mönster vilka kan 

missas och kan komma att påverka generaliserbarheten. (Shiu et al, 2009, s. 473-474) 

Slumpmässigt urval ligger till grund för att möjliggöra generaliserbarhet i studien och 

för alla inom populationen. Detta är ett primärt mål med denna studie varpå det är 

viktigt för oss att slumpmässigt välja ut respondenter. Med hänsyn till den ekonomiska 

och tidsaspekten på studien väljer vi att systematiskt välja ut respondenter. Den lista vi 

utgår från är baserad på fakturerade kunder under 2010 vilket innebär en blandning av 

kunder oberoende hur många maskiner de har eller var de bor i Sverige. Detta medför 

att det inte finns ett klart mönster i populationen och generaliserbarheten bör ej påverkas 

i allt för stor utsträckning.  

 

För medarbetarenkäten omfattar vi den totala populationen genom att utföra en e-post 

undersökning till alla medarbetare på Komatsu Forest Sweden HB. Populationen är 166 

personer där samtliga delges en enkät. Detta benämner Eliasson (2006, s. 45) som ett 

totalurval, författaren beskriver vidare problematiken om gruppen är stor då detta kan 

vara svårt. Populationen inkluderar platschefer (17 personer), butikspersonal (34 

personer), mekaniker (76 personer) och tekniker (27 personer) vilka arbetar på Komatsu 

Forest serviceanläggningar. Vidare inkluderar vi personal som arbetar back-office på 
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huvudkontoret (12 personer). Populationen består av 166 personer varav 154 personer 

arbetar på serviceanläggningarna. Vi vill undersöka de som har kundkontakt och de som 

arbetar back-office, på huvudkontoret och verkar som stöd mot serviceanläggningarna. 

Detta möjliggör att undersöka behovet av S-D logic inom hela organisationen. Det som 

skiljer kundundersökningen och medarbetarundersökningen åt är att i den senare 

inkluderar intern kommunikation som en strategisk åtgärd. Detta beror på att den interna 

kommunikationen anses viktig vid implementeringen av S-D logic. Medarbetarenkäten 

är av mer känslig natur jämfört med kundundersökningen då den inkluderar enskilda 

medarbetares uppfattning om arbetsförhållanden och dylikt. Genom att säkerställa 

anonymitet samt att respondenten själv fyller i svaren utan yttre påverkan anser vi att en 

e-postenkät kan möjliggöra detta.  

 

4.3.3 tidsplan 
I kundenkäten studie var målet att nå cirka 200 respondenter i kundenkäten där varje 

enkät initialt beräknades ta ca 5 minuter. Därmed blev vår tidsplan för utförande av 

enkäten cirka 4 dagar, där vi också inkluderat tid för avstämning och kontroll av 

enkäten samt tider under dagen då svarsfrekvensen väntas vara lägre. Trost och 

Hultåker (2007, s. 105) menar att det är relevant att göra en tidsplan för enkätens 

utförande där man bör ta hänsyn till helgdagar eller lämplig tid under veckan för 

utförande samt planera antalet påminnelser till respondenterna. Medarbetarenkäten 

skickades ut onsdag den 9 mars med sista svarsdag fredag den 18 mars. Vi valde att inte 

ha längre svarstid eftersom respondenten ofta väljer att svara på enkäten samma dag 

som den skickades ut eller väljer att avstå alternativt glömmer bort den när ny e-post 

kommer in.  

 

4.3.4 utförande 
Vi påbörjade telefonenkäten fredag den 11 mars och samtalen tog 5 minuter. Vi ringde 

från egna telefoner vilket kom att leda till att vi fick återkommande samtal från 

respondenter som missat samtalet. Detta blev dock inte ett stort problem och kunderna 

visade förståelse då vi förklarade varför vi genomförde enkäten från egna telefoner då vi 

kunde notera vilka kunder vi skulle återkomma till. Att detta problem inte blev stort kan 

bero på att kunderna ringde upp under tiden vi satt i ett samtal och det var upptaget. Av 

etiska skäl kunde vi inte ha dolt nummer eftersom detta inte är accepterat när man 

genomför undersökningar. Av de som svarade fick vi ett positivt bemötande där 

respondenterna visade en vilja att medverka. De tog sig tid att fundera över det svar de 

angav och vissa gjorde utlåtande om hur de tänkte vilka vi inte inkluderar i studien med 

hänsyn till den generaliserbarhet och objektivitet vi eftersträvar. Dessa uttalanden 

visade dock att de hade förstått frågan då de bekräftade vad frågan var avsedd att mäta. 

Telefonenkäten pågick till och med onsdag den 16 mars då vi hade kontaktat 500 

kunder.  
 

 Antal 

kontaktade: 
Svar: Ej delta  

 (bortfall): 
Inget svar 

(tillgänglighets 

bortfall) 
Fre. 11/3-11 102 22 6 73 
Mån. 14/3-11 161 51 14 100 
Tis. 15/3-11 141 46 11 88 
Ons. 16/3-11 96 35 9 45 

Totalt: 500 154 40 306 
Procent: 100 % 30,8 % 8 % 61,2 
Figur 10: Kundundersökning - respondenter inkl. bortfall 
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Medarbetarenkäten skickades ut till 166 medarbetare via e-post onsdag den 9 mars. 

Första dagen kom 25 svar in och detta stagnerade allt eftersom. Måndag den 14 mars 

utgick en påminnelse och svarsfrekvensen ökade. Detta påvisar sambandet mellan e-

postundersökningar och glömska när ny e-post fyller inkorgen. Vi valde att annonsera 

en sista påminnelse sista svarsdagen för att förtydliga att fredag den 18 mars var den 

sista dagen att medverka i undersökningen. Vi fick totalt in 64 svar vilket är mer än vad 

vi hade räknat med hänsyn till att personalen har hög arbetsbelastning.  

 

 Antal svar: Svar från 

huvudkontor: 
Svar från 

serviceanläggningar 

Ons. 9/3-11 25   
Tors. 10/3-11 9   
Fre. 11/3-11 2   
Mån. 14/3-11 (påminnelse) 16   
Tis. 15/3-11 6   
Ons. 16/3-11 2   
Tors. 17/3-11 1   
Fre. 18/3-11 (påminnelse) 4   

Total: 64 10/12 (83 %) 51/154 (33 %) 
Procent (av pop. 166): 40 % 15 % 80 % 
Figur 11: Medarbetarundersökning - respondenter inkl. bortfall 

4.3.5 bortfall 
Vi ringde totalt 500 personer varpå 194 personer svarade på samtalet (38,8 %). Av dessa 

deltog 154 personer (30,8) och 40 personer (8 %) valde att inte delta (extern bortfall). 

Det externa bortfallet berodde på tidsbrist och en vilja att inte delta i undersökningen. 

306 personer svarade inte när vi ringde vilket påvisar att accessen är svår över telefon 

(tillgänglighets bortfall). Detta hade vi i åtanke då kontakt med företagskunder sker 

under arbetstid. Detta innebär att respondenterna är i skogen och arbetar vilket kan 

påverka svarsfrekvensen.  

 

Medarbetarenkäten skickade ut till 166 personer. Av dessa svarade 64 personer (40 %). 

E-post enkäter har en benägenhet att falla i glömska och vi är nöjda med den 

svarsfrekvens vi fick. Detta primärt avseende de personer vilka arbetar på 

serviceanläggningarna då vi fått indikationer att dessa inte hade stor benägenhet att 

svara på undersökningar. Bortfallet på serviceanläggningarna var 103 personer (67 %) 

och vid huvudkontoret var det 2 personer (17 %).  

 

4.4 BEARBETNING AV ENKÄTERNA 
Samtliga test är utförda med 95 % konfidensintervall. Shiu et al (2009, s. 537) beskriver 

att om en forskare väljer ett konfidensintervall på 95 % accepterar denne att resultatet 

kan vara felaktigt med 5 % risktagande. Vidare är detta en vanlig signifikansnivå för 

forskare inom marknadsföring (Shiu et al, 2009, s. 538).  För att undersöka om en fråga 

statistiskt skiljer sig från mittpunkten i skalan har vi testat samtliga frågor mot testvärdet 

3 (se appendix 7 och 8). Detta innebär att om en fråga inte skiljer sig från 3 innebär det 

att medelvärdet inte skiljer sig från 3. Om medelvärdet är statistiskt signifikant över 

eller under testvärdet 3 innebär detta att svaren sträcker sig över eller under 3. Detta 

hjälper oss att urskilja om respondenterna inte vet (genom att svara 3), instämmer med 

det påstående som ställs (över testvärdet 3) alternativt inte instämmer med påståendet 

(under testvärdet 3). Då vi använder ett konfidensintervall på 95 % innebär det att 
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signifikansnivån måste vara under 0,05 för att bekräfta att medelvärdet skiljer sig från 

testvärdet 3. Shiu et al (2009, s. 539) beskriver detta test som ett t-test där forskare testar 

om medelvärdet skiljer sig från mittpunkten på skalan vilket kan ge indikationer åt 

vilket håll svaren ligger, det vill säga nära mittpunkten, signifikant över eller under.  

 

Vidare analyserar vi linjära samband mellan olika variabler, det vill säga om en variabel 

har ett samband med en annan. Exempel på detta är om tillfredställelse på arbetsplatsen 

beror på att medarbetarna har rätt verktyg och befogenheter. Vi testar en variabel åt 

gången då många av de påståenden vi testar har en stark korrelation mellan varandra 

vilket påverkar resultatet då sambanden ”äts upp” av varandra. Shiu et al (2009, s. 565-

572) beskriver regressionsanalys där syftet är att finna linjära samband. Ett värde på r
2
 

(ett tal mellan 0 och 1, i procent) avser hur mycket av variationen i en variabel beror på 

en annan. Vidare undersöker vi även signifikansnivån i detta samband vilken ska vara 

under 0,05 vid ett konfidensintervall på 95 %.  

 

4.4.1 internbortfall  
Internbortfall innebär att en eller flera frågor inte är besvarade i undersökningen 

(Ejvegård, 1996, s. 51). Ejvegård (1996, s. 52-53) beskriver möjliga orsaker till 

internbortfall. Detta kan vara att respondenten inte förstår frågan, skevhet i enkäten (om 

olika grupper har olika svarsfrekvenser) och storleken på undersökningen. I 

kundundersökningen besvarades de flesta frågor i enkäten. Vi förtydligade för 

respondenten att denne inte bör svara om frågan verkar oklar. Det låga internbortfallet 

kan bero på att enkäten genomfördes per telefon. För att kontrollera om kunden inte 

förstod frågan uppmärksammade vi om respondenten endast svarar 3. Av de 

telefonenkäter vi genomförde fanns det ingen indikation på detta. I medarbetarenkäten 

förekom en del internbortfall dock inte på någon specifik fråga vilket då kunnat 

innebära att frågan inte ville besvaras alternativt att den var oklar för vissa. Antal svar 

varierar mellan 61 till 64 på de frågor som ej besvarades av vissa (se appendix 6 för 

svarsfrekvens). Vidare kan detta visa att internbortfall förekommer i större utsträckning 

där respondenten själva besvarar frågorna. Vi valde att inte inkludera obligatoriska svar 

med risk för att respondenten istället skulle avsluta under enkätens utförande om de inte 

vill besvara en specifik fråga.  Vi ser en klar skillnad i fördelningen mellan respondenter 

på serviceanläggningarna och de som arbetar på huvudkontoret. 83 % av medarbetarna 

på huvudkontoret svarade på enkäten och endast 33 % svarade på 

serviceanläggningarna. För att undersöka orsaken till detta förde vi en dialog med 

platschefen på en serviceanläggning och personal på huvudkontoret. Förklaringen är att 

personal på serviceanläggningar inte arbetar vid en dator i lika stor utsträckning som 

personal på huvudkontoret. Vi anser dock att detta inte är ett stort problem då endast 12 

personer arbetar på huvudkontoret vilket påvisar att det var väsentligt med högre 

svarsfrekvens.   

 

4.4.2 kontroll av data 
Efter 100 kundenkäter var besvarade genomförde vi ett test där vi slumpmässigt valde 

ut sex frågor och dess medelvärde för att jämföra med medelvärdet efter vi kontaktat 

500 kunder, då målet var att få 200 svar. Medelvärdet skiljdes inte markant då vi hade 

ringt 500 personer och fått svar av 154 personer vilket gjorde att vi upplevde att vi 

uppnått en mättnad i antalet kontaktade respondenter. 
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Fråga 100 svar, medelvärde 154 svar, medelvärde 

5 4,35 4,4 
8 4,28 4,29 
10 4,42 4,37 
14 3,85 3,79 
19 3,3 3,4 
25 3,64 3,64 
Figur 12: Kundundersökning - Kontroll av antalet respondenter 

Vidare undersöker vi normalfördelningen på de frågor vi ställt för att säkerställa 

samband. Eliasson (2006, s. 74) påvisar att de frågor som kontrolleras ska bilda en 

normalfördelningskurva alternativ att majoriteten av svaren infaller inom ett visst svar. I 

kundenkäten återfinns normalfördelningskurvan på samtliga frågor vilket visar att 

frågorna har en bra spridning och att ett samband finns. Vissa är dock skeva till höger 

eller vänster vilket är vanligt inom marknadsföring (Pallant, 2010, s. 68). 

Normalfördelningen inom medarbetarenkäten visar sig inte lika tydligt i alla frågor. 

Detta kan bero på att svarsfrekvensen är lägre bland medarbetarna. De frågor vilka ej 

visar en klar normalfördelning har dock en majoritet av respondenterna svarat samma på 

skala ett till fem (exempelvis majoriteten svarar 3 på en fråga).   

 

Vidare använder vi oss av Servqual för att mäta servicekvalitet där vi testar empati, 

påtaglighet, tillförlitlighet, och tillit. De påståenden vi utgår från är testade att mäta 

servicekvalitet. För att kontrollera att denna konstruktion av frågor mäter samma attribut 

man avser att mäta (i detta fall, servicekvalitet) kontrollerar man frågornas ”internal 

consistency” (Pallant, 2010, s. 6). För att mäta internal consistency använder vi ett 

reliabilitetsmått vilket kallas Cronbach's alpha vilket bör uppgå till 0,7 för att vara ett 

pålitligt mått (Pallant, 2010, s. 6). Cronbach’s alpha uppgår till 0,2 i vår konstruktion 

vilket innebär att de påståenden som ställdes inte är pålitligt för att mäta servicekvalitet. 

Detta resulterar i att vi analyserar varje påstående var för sig och i samband med andra 

variabler. Pallant (2010, s. 6) påvisar att detta kan bero på att antalet variabler som 

inkluderas är färre än 10. Då vi inte ställde samtliga frågor för att mäta servicekvalitet 

enligt Parasuraman et al. (1988) servicekvalitets dimensioner (då studiens syfte inte 

avser att mäta servicekvalitet) kan detta vara orsaken till påståendena inte är 

sammanlänkade. Samma test genomförs för de olika konstruktionerna av påståenden för 

FLE, varumärke och tjänstelandskapet. Samtliga åtgärder är reliabla med ett Cronbach’s 

alpha på: (1) FLE: 0,76 (2) varumärke: 0,75 (3) tjänstelandskapet: 0,86 (4) den interna 

kommunikationen: 0,83.  
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5. EMPIRI & ANALYS 
Om du är nyfiken på att förstå hur teorin och den empiriska studien hänger ihop är 

detta kapitel relevant. Vi har nu testat teorierna men vad säger vår studie om dessa 

teorier? Kan de tillämpas på en eftermarknad i en B2B miljö? Hur stämmer den modell 

vi byggt upp från teorin överens med verkligheten? 

 

5.1  RELATION 
För att testa relationens betydelse för 

kunder och medarbetare undersöker vi: 

Det viktigaste är att ha en bra relation 

till Komatsu Forest (medarbetarenkäten: 

Den starkaste konkurrensfördelen är att 

ha en bra relation till kunderna). 

Medelvärdet för kundenkäten är 4,26 

och för medarbetarenkäten är detta 4,44 

vilka båda är statistiskt signifikant högre 

än testvärdet 3. Ungefär 85 % av 

kunderna och 90 % av medarbetarna 

svarar 4 eller 5. Detta går därmed i 

enlighet med kundernas preferenser då 

de anser att relationen är det viktigaste.  

 

För att kontrollera relationens betydelse 

ställer vi upp ett ”test-påstående” för att 

undersöka behovet av andra 

konkurrensfördelar där relationen är det 

huvudsakliga: Komatsu Forest’s och 

konkurrenternas produkter är 

likvärdiga. Detta ställs till både 

medarbetare och kunder där medelvärdet 

för kunderna är 3,75 och för 

medarbetarna 3,11. Medelvärdet i 

kundenkäten är statistiskt signifikant 

högre än tre vilket indikerar att de anser 

att de olika produkterna är likvärdiga. 

Dock är inte utfallet för 

medarbetarenkäten detsamma där utfallet inte skiljer sig från testvärdet 3. 68 % av 

kunderna svarar 4 eller 5 vilket talar för att produkterna är likvärdiga. Nära 20 % vet 

inte hur kvaliteten är jämfört med konkurrenternas och svarar därför 3. Bland 

medarbetarna är det över 50 % som inte vet hur kvaliteten står sig jämfört med 

konkurrenterna genom att svara 3. Det är närmare 30 % som svarar 4 (och 5). De som 

svarar lägre än 3 anser att Komatsu Forest’s produkter är mer kvalitativa. Detta visar att 

fler medarbetarna än kunder anser att Komatsu Forest har starkare produkter än 

konkurrenterna.  

 
5.1.1 fokusgrupp 
”Jag skulle vilja börja med att förklara hur vår värld är, vilken värld vi lever i och 

varför det är så viktigt med bra service. Vi lever i en bransch som är extremt 
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Figur 13: Jmf kund och medarb. – relation 

Figur 14: Jmf kund och medarb. – konkurrensfördel 
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prispressad och har varit det under väldigt lång tid”. Så här inleder en av deltagarna 

fokusgruppen som svar på frågan om vilka de är och deras verksamhet. Då 

maskinägarna har ytterligare ett led att tänka på, skogsbolagen, vilka de har ett åtagande 

att leverera virke till har de inte bara relationen till Komatsu Forest att beakta. Vidare 

fortsätter samtalet i enlighet med de pressade kraven där deltagarna gör en tydlig 

skillnad mellan primär- och eftermarknad genom att givetvis värdera kvalitet på 

maskinen högt men att det primära behovet av tillgänglighet och service måste finnas på 

eftermarknaden. Deltagarna poängterar att trots att de arbetar under prispress är inte 

kostnaden för servicen det primära, istället är det tillgängligheten och att de erbjuds 

service som värderas högst. Detta förstärks genom att de ger exempel på att det är 

oväsentligt hur bra maskinen är om servicen på eftermarknaden är dålig. Vidare 

kommer samtalet in på jämförelser med konkurrenter där deltagarna är överens om att 

maskinerna i sig är likvärdiga i kvalitet och att det är i stor utsträckning tillgänglighet 

och service som avgör valet av maskinleverantör. 

 

5.1.2 analys 
Enkätundersökningen visar att kunden inte väljer varumärke för kvaliteten i denna 

bransch. Detta belyser frågan om att relationen till företaget är det viktigaste. Kunderna 

anser att Komatsu Forest innehar bra kvalitet på produkterna men att det inte är drastiskt 

skilda från konkurrenternas. Detta indikerar att företag inom denna bransch måste hitta 

nya konkurrensfördelar vilket går i enlighet med vad Parasuraman (1998, s. 309) 

argumenterar för. Han menar att företag på dagens marknad måste konkurrera med 

andra verktyg än pris och kvalitet på grund av den ökade konkurrensen. Han menar att 

den viktigaste konkurrensfördelen är långsiktiga kundrelationer. Vidare visar vår studie 

att fler medarbetare än kunder anser att Komatsu Forest har starkare produkter än 

konkurrenterna. Vargo och Lusch (2004)  belyser att kunden tenderar att bli 

prisfokuserad om företaget kommunicerar att värdet endast ligger i pris och kvalitet. 

Samtidigt anser medarbetarna att den viktigaste konkurrensfördelen är relationen till 

kunden vilket talar för att de likt Vargo och Lusch (2004) inser att de inte enbart kan 

konkurrera med kvalitativa produkter. I det paradigmskifte som Vargo och Lusch 

(2004) refererar till är relationen till kunden det primära. Personalen har samma syn på 

relationens betydelse som kunderna vilket visar att relationskapade åtgärder är av vikt 

för att vinna konkurrensfördelar på dagens marknad. Vidare hävdar Grönroos och 

Gummesson (1985, s. 98) att service är en aktivitet där relationen är väsentlig vilket 

också breddar betydelsen av relationen som en konkurrenskraftig och även långsiktig 

strategi.  

 

Detta utfall stärks av diskussionen under fokusgruppen. Deltagarna förklarar att då 

maskinägare har ytterligare ett led att tänka på (skogsbolagen) vilka de har ett åtagande 

att leverera produkter till. Detta leder till att de inte bara har relationen till Komatsu 

Forest att tänka på och värna om (B2B). Kalaignanam och Varadarajan (2006, s. 174) 

påpekar att företagskunder har ett starkare beroendeförhållande till företaget där såväl 

tiden som relation är allt viktigare. Detta påvisas ytterligare då deltagarna i 

fokusgruppen förklarar att det är oväsentligt hur bra maskinen är om servicen på 

eftermarknaden är dålig. Man jämför även här med konkurrenterna och är eniga om att 

maskinerna är likvärdiga i kvaliteten.  
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5.2 PROCESS 
För att undersöka processens betydelse för kunderna och medarbetarna undersöker vi 

två påståenden (ett för vardera målgruppen): När Komatsu Forest’s personal löser ett 

problem är det viktigt för mig att jag är involverad (kundenkät); På min arbetsplats 

delar vi viktig information med varandra. Påståendet i kundenkäten representerar vikten 

av att kunden är involverad i problemlösningen sett ur ett process-perspektiv där 

enskilda tjänster inte separeras. För den interna enkäten representerar påståendet vikten 

av ett tvärfunktionellt arbetssätt där processen innebär att organisationens delar 

samarbetar och utbyter kunskap. Medelvärdet för kundenkäten är 4,4 och för 

medarbetarenkäten är detta 3,61 vilka båda är statistiskt signifikant högre än testvärdet 

3. Över 90 % av kunderna svarar 4 eller 5, vilket indikerar att de i hög utsträckning 

värdesätter att involveras. Därmed är också processens betydelse för kunden väsentlig. 

Man värderar inte bara lösningen på problemet men även vägen dit. Över 60 % av 

medarbetarna anser att de delar information med varandra internt. Detta talar för ett 

arbetssätt (tvärfunktionellt) som stämmer överens med S-D logic.  

 

5.2.1 fokusgrupp 
”Man är 100 procent involverad i processen, det är mer effektivt om man bollar mellan 

varandra”, beskriver deltagarna när de lyfter fram vikten av att vara delaktig i de 

problem som lyfts fram till personalen (FLE). De beskriver hur de måste upplysa om sitt 

problem för att få den bästa lösningen. Deltagarna diskuterar även hur de påverkas av 

varandra och att när de besöker butiken är det inte bara personalen som kan vara 

stressade, det ofta är ömsesidigt. De är väl medvetna om hur deras eget bemötande 

påverkar utfallet av problemhanteringen och det bemötande man får.  

 

Deltagarna i fokusgruppen är till en början överens om att en reservdel betraktas som en 

produkt och förklarar att då maskinen och reservdelar är en produkt. Vidare fortsätter 

samtalet kring betydelsen av vilket bemötande de får samt vilken service som krävs för 

att få hjälp med ett problem. Detta gör att flera deltagare börjar resonera hur dessa 

parametrar påverkar synen och definitionen på reservdelar och tillbehör som varor eller 

tjänster. Ett exempel lyfts fram där de förklarar att om de som kund får exemplarisk 

service och ett trevligt bemötande och reservdelen finns tillgänglig, kan de betrakta 

denna process som en tjänst. Dock förtydligar en deltagare att om reservdelen inte finns 

tillgänglig då man som kund behöver den upplevs ett bra bemötande och service som 

högst oväsentligt. Detta förklaras bero på den press skogsbrukarna arbetar under där all 

tid som maskinen tvingas stå still är oerhört kostsam. 

 

5.2.3 analys  
Kunderna kräver involvering i problemlösning vilket talar för att medarbetarna bör dela 

information mellan varandra för att på ett bra sätt kunna involvera kunden och arbeta 

efter individuella lösningar. Kundernas preferenser visar enligt undersökningen att de är 

vana att vara involverade och upplever ett behov av deltagande i 

problemlösningsprocessen. Undersökningen stärks då fokusgruppen också lyfter fram 

att kunderna är och föredrar att vara involverade i processen och den problemlösning de 

efterfrågar. Parasuraman (1998) menar att detta innebär att kunden får ett större 

inflytande vilket i sin tur kräver fokus på relationsmarknadsföring för att inte tappa 

kontrollen över organisationens verksamhet. Att kunderna föredrar att vara involverade 

i problemlösningen visar också på vikten av att belysa processen. Synen på 

marknadsföringen förändras enligt Normann och Ramirez (1993, s. 65) då man går från 
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transaktion till relation och företag måste hitta nya verktyg att konkurrera med. De yrkar 

på att skapa värde tillsammans med alla aktörer och i alla steg i den värdeskapande 

processen. Detta talar för vikten av att inte separera produkter och tjänster då varje steg i 

processen kan betraktas som en service likt en upplevelse (Vargo och Lusch, 2008). 

Fokusgruppsdeltagarna menar att bra service, bemötande och tillgänglighet innebär att 

en reservdel kan betraktas som en tjänst.  Detta påvisar också Vargo och Lusch's (2004) 

begreppsförklaring på service i singularis. Processen är ämnad att bearbetas i sin helhet 

för att kunna uppfylla kundens förväntningar och här blir sanningens ögonblick 

väsentligt (Grönroos, 2004, s. 85-87). Båda parter är aktiva enligt S-D logic och det är 

vid den här punkten som företaget genom processen skapat värdegrunder där FLE 

tillsammans med kunden skapar ett värde (Vargo & Lusch, 2004). Fortsättningsvis 

förklarar författarna att det är kunden som slutligen utvärderar och definierar värdet. 

Fokusgruppen påpekar hur problemlösningen är en aktivitet där de tillsammans med 

servicepersonalen löser problemet. Vidare förklarar de också att det inte alltid handlar 

om hur personalen agerar och dennes servicenivå utan också att de som kunder har 

inflytande på kvaliteten. Detta kan tydligt kopplas till teorin och betydelsen av att båda 

parter är aktiva. 

 

Den interna undersökningen där medarbetarna menar att de delar information med 

varandra kan kopplas till den nya synen på värdeprocess som Normann och Ramirez 

(1993, s. 68) belyser. De hävdar att alla delar i organisationen måste samspela och 

strategiskt planera resurser såsom information och kunskap vilka behövs för att leverera 

värde i en process vilket även Vargo och Lusch (2004; 2010) påvisar. 

 

5.3 CO-CREATION  
För att undersöka co-creation och dess 

betydelse för kunder och medarbetare 

ställer vi upp påståendet: Servicekvalitet 

innebär att jag och Komatsu Forest 

skapar ett värde tillsammans 

(medarbetarenkät: Servicekvalitet innebär 

att vi tillsammans med kunden skapar ett 

värde). Medelvärdet för kundenkäten är 

3,8 och för medarbetarenkäten är detta 

4,47 vilka båda är statistiskt signifikant 

högre än testvärdet 3.  Drygt 60 % av 

kunderna svarar 4 eller 5 vilket innebär 

att mer än hälften av respondenterna 

anser att servicekvalitet innebär att man tillsammans skapar ett värde. Nära 90 % av 

medarbetarna svarar 4 eller 5 vilket indikerar att personalen inser vikten av co-creation. 

Detta indikerar att organisationen är mer benägen att anta S-D logic och att gemensamt 

skapa ett värde i jämförelse med kunderna (då medelvärdet är 4,47 jämfört med 

kundernas 3,8). Dock visar detta på att co-creation är värdefullt för både kunder och 

medarbetare (vilket är en central del i S-D logic).  

 

5.3.1 fokusgrupp 
Deltagarna efterfrågar en mötesplats i butiken där de kan sitta ner och samtala då ett 

besök i butiken ofta tar en längre stund, de är i genomsnitt i butiken 15-20 minuter per 

besök.  
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”Om reservdelen inte finns hemma fast jag blir väl bemött är det ju strunt samma. 

Likväl om maskinen blir stående ett dygn, eller om det blir fel cylinder –har man ju 

snarare köpt en otjänst” är ett citat vilket påvisar indikationen på att en vara kanske 

ändå betraktas som en tjänst, beroende på vilka parametrar som inkluderas i köpet. En 

annan beskrivning är att Komatsu Forest tillhandahåller en tjänst för att hålla kundernas 

maskiner igång. Deltagarna är överens om att ett bra bemötande och bra service är 

avgörande för om de tolkar problemlösningen som en tjänst. De menar att om de blivit 

dåligt bemött och därmed själv blir på dåligt humör vilket i sin tur påverkar 

kommunikationen, resulterar det i att bara produkten (reservdelen) i sig är relevant. 

Vidare menar de att då det ofta rör sig om stora summor pengar, blir bemötandet också 

av oerhört stor vikt då ett serviceinriktat bemötande gör att de som kunder bekymrar sig 

mindre över kostnaden. De är nöjda om problemet kan lösas smidigt då ett dåligt 

bemötande medför att kostnaderna får större proportioner.   

 

5.3.2 analys 
S-D Logic innebär att kunden och företaget skapar ett värde tillsammans där båda 

parterna som vi nämnt ovan måste vara aktiva (Lusch & Vargo, 2006a, s. 284). Detta 

kräver att företag möter kundens enskilda behov i form av individuell information och 

problemlösning. Författarna menar att detta endast kan uppnås om värdeprocessen 

fungerar vilket påvisar sambandet mellan co-creation och process. Processen är 

väsentlig för att kundmötet och interaktionen, det vill säga det gemensamma skapandet 

ska fungera (Normann & Ramirez, 1993, s. 66-69). Undersökningen påvisar att 

kunderna till viss del anser att servicekvalitet innebär de skapar ett värde tillsammans 

med Komatsu Forest. Likaså, men med mer säkerhet (90 %), instämmer medarbetarna 

på detta påstående. Återigen är det av vikt att inte betrakta kunden som en måltavla, 

istället bör denne antas som en partner där man tillsammans skapar ett värde i den 

service som tillhandahålls (Vargo & Lusch, 2004). Utifrån medarbetarnas höga 

medelvärde kan detta ses som att medarbetarna insett att servicekvalitet innebär att 

värdet skapas gemensamt med kunden. 

 

5.4 FLE 
En grundläggande fråga gällande FLE avser kundernas förtroende för personalen. 

Därmed ställer vi upp påståendet: Jag har förtroende för butikspersonalen, där 

medelvärdet är 4,13. Detta är statistiskt signifikant högre än testvärdet 3 vilket tyder på 

att kunderna har förtroende för personalen. Närmare 80 % av kunderna svarar 4 eller 5 

vilket indikerar att de i stor utsträckning känner förtroende.  

 

Vidare undersöker vi ett påstående 

avseende kundernas upplevelse av att 

personalen värnar om att behålla dem 

som kunder: Komatsu Forest’s personal 

är mån om att behålla mig som kund. 

Det vill säga om personalen utstrålar 

långsiktighet i sin relation till kunderna. 

Här är medelvärdet 4,01 (statistiskt 

signifikant över testvärde 3) vilket visar 

på att kunderna upplever att FLE är mån 

om att behålla dem som kunder. Här 

svarar 75 % av kunderna 4 eller 5 vilket 
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indikerar att FLE värnar om kundrelationer på lång sikt. För att undersöka den interna 

uppfattningen om vikten av att servicepersonalen värnar om kunderna på lång sikt 

undersöker vi: Det är viktigt att butikspersonalen värnar om våra kunder på lång sikt. 

Här är medelvärdet 4,73 (statistiskt signifikant över testvärde 3) vilket tyder på att man 

internt värderar detta högt. Vidare svarar 98 % av medarbetarna 4 eller 5 vilket 

understryker deras värdering av FLE och fokus på långsiktighet. Återigen förstår 

medarbetarna vikten av FLE och långsiktiga kundrelationer.   

 

För att undersöka betydelsen av FLE för 

kundernas lojalitet till varumärket ställer 

vi upp två påståenden: Butikspersonalen 

har en viktig roll för att jag ska stanna 

som kund hos Komatsu Forest. Detta 

relaterar till kundens långsiktiga relation 

till Komatsu Forest där vi vill mäta 

kundernas upplevelse av FLE’s påverkan 

på om kunden eventuellt slutar vara 

kund. Medelvärdet är 4,29 (statistiskt 

signifikant över testvärde 3) vilket 

indikerar att FLE spelar en betydande 

roll för kundens lojalitet till Komatsu 

Forest. 85 % av kunderna svarar 4 eller 5 vilket påvisar att FLE har en betydelsefull roll 

för kunderna. Det andra påståendet är: Butikspersonalen påverkar min lojalitet till 

Komatsu Forest. Detta avser huruvida kunden endast handlar av Komatsu Forest eller 

om denne också vänder sig till andra varumärken. Medelvärdet är 4,01 (statistiskt 

signifikant över testvärde 3) och drygt 75 % av kunderna svarar 4 eller 5. Detta tyder på 

att butikspersonalen har en betydande roll för lojaliteten. Samtidigt svarar 25 % 2 eller 3 

vilket visar på att butikspersonalen inte alltid är viktig för denna parameter. För att 

undersöka den interna uppfattningen om betydelsen av FLE för att kunderna ska stanna 

kvar hos företaget testar vi påståendet: Butikspersonalen har en viktig roll för att 

kunderna ska stanna hos oss. Här är medelvärdet 4,53 (statistiskt signifikant över 

testvärde 3) och 92 % av medarbetarna svarar 4 eller 5. Detta tyder på att man internt 

inser vikten av FLE och deras inflytande på kunderna. 

 

Då det enligt S-D logic är viktigt att kunden har förtroende för hela företaget (inte bara 

en enskild anställd) ställer vi upp påståendet: Jag känner endast lojalitet till den person 

jag interagerar med på Komatsu Forest. Detta påstående bygger också på indikationer 

från fokusgruppen där det framgår att det vanligtvis är en särskild person man har 

kontakt med som enskild kund. Medelvärdet uppgår till 2,69 vilket är statistiskt 

signifikant skiljt från 3. Här är medelvärdet lägre än testvärdet 3 och indikerar att 

påståendet inte stämmer enligt kunderna. 44 % svarar 1 eller 2 och 24 % svarar 4 eller 

5. Detta påvisar att alla inom Komatsu Forest i stor utsträckning har en betydande roll 

för kunden. Dock finns vissa tecken på att kunder tenderar att endast känna lojalitet till 

en särskild medarbetare.  

 

För att undersöka kundernas upplevelse av FLE och dess kompetens (vilket är högst 

relevant för S-D logic) undersöker vi påståendet: Butikspersonalen har bra kunskap om 

mig som kund. Här är medelvärdet 4,03 (statistiskt signifikant över testvärde 3) och 75 

% av kunderna svarar 4 eller 5. Detta indikerar att kunderna upplever att FLE har bra 
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kunskaper vilka är tillräckliga för att avhjälpa deras behov. Dock finns utrymme för 

förbättring då 25 % svarar 3 eller lägre.  

Ytterligare en viktig komponent för S-D 

logic är att FLE har goda kunskaper om 

kunden, därav påståendet: Det är viktigt 

att butikspersonalen har goda kunskaper 

om mig som kund. Här är medelvärdet 

4,37 (statistiskt signifikant över 

testvärde 3) och 85 % av kunderna 

svarar 4 eller 5. För att undersöka den 

interna uppfattningen om vikten av att 

inneha goda kunskaper om kunden 

ställer vi upp påståendet: Det är viktigt 

att butikspersonalen har bra kunskap om 

kunden. Här är medelvärdet 4,16 

(statistiskt signifikant över testvärde 3) och närmare 80 % av medarbetarna svarar 4 

eller 5. Här svarar drygt 20 % 3, vilket kan indikera att dessa medarbetare inte förstår 

värdet av kunskap om kunden.  

 

Inom S-D logic är det relevant att dela och utbyta information (lära av varandra) vilket 

innebär att även Komatsu Forest (genom FLE) bör lära av kunden. Därför testar vi 

påståendet: Komatsu Forest tar tillvara på mina kunskaper och erfarenheter. 

Medelvärdet är 3,03 vilket inte är statistiskt differentierat från 3. Här vet inte kunden om 

Komatsu Forest tar tillvara på dennes kunskaper eller inte, vilket kan ha flera orsaker. 

Därmed anser vi att denna fråga behöver undersökas ytterligare för att kunna analyseras 

i sin helhet.  

 

I anslutning till vikten av att FLE har 

kompetens om såväl kund som service 

(och produkter) vill vi även undersöka 

kundernas uppfattning om FLE’s 

resurser, därmed ställer vi upp 

påståendet: Butikspersonalen har rätt 

verktyg och befogenheter för att 

avhjälpa mina behov. Här är 

medelvärdet 3,79 (statistiskt signifikant 

över testvärde 3) där 65 % svarar 4 eller 

5. Detta visar att kunderna uppfattar att 

medarbetarna har de resurser som krävs 

för att avhjälpa deras behov. 

 

För att undersöka FLE’s uppfattning om deras resurser undersöker vi: Jag har rätt 

verktyg och stöd för att utföra mitt jobb (frågan ställdes till samtliga medarbetare, 

övriga medarbetares svar samt det totala utfallet presenteras under intern 

kommunikation). Medelvärdet är 2,76 vilket är statistiskt lägre än 3 där 38 % svarar 1 

eller 2 och 36 % svarar 3. Kunderna svarar högre på denna fråga än FLE (jämför 2,76 

med 3,79). För att undersöka den interna (back office) uppfattningen om FLE’s resurser 

undersöker vi om de anser att: Butikspersonalen har rätt verktyg och befogenheter för 

att avhjälpa kundernas behov. Medelvärdet är 3,40 vilket inte skiljer sig från testvärdet 
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3 (signifikansnivå: 0,104). Medelvärde 3 indikerar att respondenterna inte vet och 

därmed inte kan ta ställning till frågan. 

 

För att möjliggöra analys av i vilket läge av ”merförsäljning/mervärde” Komatsu Forest 

befinner sig i ställer vi upp påståendet: Butikspersonalen försäkrar sig om att jag har 

fått alla mina behov tillgodosedda innan jag lämnar butiken. Här är medelvärdet 3,79 

vilket är signifikant högre än 3 och tyder på att kunderna anser att de får alla sina behov 

tillgodosedda då närmare 70 % svarar 4 eller 5. Här finns dock utrymme för förbättring.  

 

För att undersöka huruvida butikspersonalens försäkran om att kundens samtliga behov 

blivit tillgodosedda innan denne lämnar butiken är relaterat till andra parametrar 

undersöker vi samband till denna variabel. Det finns ett samband mellan att kunden 

anser att deras behov har blivit tillgodosedda och:  

1.) förtroendet för FLE (butikspersonalens försäkran om att kundens samtliga behov 

blivit tillgodosedda innan denne lämnar butiken kan till 24 % förklaras av 

förtroendet för butikspersonalen) 

2.) Att ha en långsiktig relation till kund (butikspersonalens försäkran om att kundens 

samtliga behov blivit tillgodosedda innan denne lämnar butiken kan till 16,5% 

förklaras av att FLE är mån om att behålla kunden på lång sikt) 

3.) Att ha bra kunskap om kunden (butikspersonalens försäkran om att kundens 

samtliga behov blivit tillgodosedda innan denne lämnar butiken kan till 16 % 

förklaras av FLE’s kunskap om kunden) 

4.) Att ha rätt verktyg och befogenheter att avhjälpa kundens behov (butikspersonalens 

försäkran om att kundens samtliga behov blivit tillgodosedda innan denne lämnar 

butiken kan till 10,8 % förklaras av att de har rätt verktyg och befogenheter).  

5.) Att ta tillvara på kundens kunskaper och erfarenheter (butikspersonalens försäkran 

om att kundens samtliga behov blivit tillgodosedda innan denne lämnar butiken kan 

till 9,5 % förklaras av att FLE tar till vara på kundens kunskaper och erfarenheter)  

 

5.4.1 fokusgrupp 
Deltagarna i fokusgruppen betonar vikten av att prata med rätt person för specifika 

problem, viss personal har speciella färdigheter och kunskaper vilket manar till kontakt 

med dessa för att lösa ett specifikt problem. Genom att viss personal besitter viktig 

kunskap visar deltagarna en oro för det generationsskifte som sker inom branschen och 

personalen. Detta ser de som både fördel och nackdel då det första innebär att 

kunskapen finns där och kunden vet vem den ska tala med samtidigt som det kan bli ett 

problem om någon är sjuk eller går i pension. De menar vidare att ny personal ”fyller 

ganska stora skor” och att detta kräver stor förberedelse från företagets sida. Detta 

samtal går vidare när deltagarna diskuterar hur Komatsu Forest ska hantera praktikanter, 

de är mån om hur Komatsu Forest ska få in ny personal. De lyfter vikten av att personal 

(FLE) har erfarenhet, kunskap och intresse som de viktigaste egenskaperna. Vidare 

benämner man personalen som servicepersonal vilka måste vara serviceinriktade. 

Samtidigt är kunderna medvetna om någonting går fel och ser det bakomliggande 

problemet. De beskyller därför inte personalen utan inser att de inte har rätt verktyg att 

arbeta med för att lösa problem.  

 

5.4.2 analys 
Att kunderna enligt undersökningen har förtroende för personalen är en bra 

förutsättning för implementering av relationsbaserad marknadsföring. Undersökningen 

bekräftar också att FLE har en viktig roll för att de ska stanna som kunder hos Komatsu 
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Forest på längre sikt vilket indikerar kundernas betydande värdering av FLE. Även 

medarbetarna bekräftar FLE’s betydelse för att kunderna ska stanna i företaget. Det 

menar Parasuraman et al. (1988, s. 23) vilka beskriver tillit som en viktig parameter i 

upplevd servicekvalitet vilket innebär att FLE ger kunden ett upplevt förtroende. Vidare 

belyser Jayawardhena et al. (2007, s. 581) att FLE har en viktig roll för att kunden ska 

uppleva servicekvalitet. De menar att den upplevda servicekvaliteten uppbringar 

lojalitet till FLE vilket i nästa led förhoppningsvis genererar lojalitet till hela företaget. 

Undersökningen påvisar att kunderna inte enbart känner lojalitet till den person de 

interagerar med på Komatsu Forest vilket är värdefullt enligt Jayawardhena et al (2007, 

s. 581). De belyser risken med att endast känna lojalitet till en person och aldrig uppnå 

lojalitet till hela företaget. En risk som författarna exemplifierar är om just en värdefull 

medarbetare slutar, vilket också påtalades under fokusgruppen. Deltagarna diskuterade 

huruvida generationsskiftet inom Komatsu Forest kommer att påverka nya medarbetare 

då dessa har ”stora skor att fylla”. Ytterligare något de betonar är ”att prata med rätt 

person för att lösa specifika problem”, deltagarna menar att man som kund vet vem i 

personalen man ska tala med för att lösa ett särskilt problem. Genom S-D logic 

förespråkar Vargo och Lusch (2004) specialiserade kunskaper där enskilda medarbetare 

besitter specialiserad kunskap och där det behövs ett utbyte av kunskap.  

 

Jayawardhena (2010, s. 343-344) argumenterar för att servicekvalitet och lojalitet ligger 

till grund för långsiktiga kundrelationer och relationsperspektiv för verksamheten. Detta 

bekräftar Bitner (1990, s. 69) genom att belysa vikten av servicekvaliteten i kundmötet 

som en förutsättning för långsiktiga kundrelationer. Vidare menar Biedenbach och 

Marell (2010) att relationen till kunden har ett betydande inflytande för lönsamheten då 

detta bidrar till att kunden på lång sikt gör återkommande inköp. Grönroos och 

Gummesson (1985, s. 98) betonar också vikten av långsiktiga relationer och strategier 

då de påpekar att även kundens köpbeteende följer ett långsiktigt mönster. 

Undersökningen visar att man internt anser att det är av oerhörd vikt att FLE är mån om 

att behålla kunderna på lång sikt (98 % svarar 4 eller 5). Vidare anser kunderna att FLE 

är mån om att behålla dem som kunder, dock inte i lika stor utsträckning som det 

värderas internt, då endast 75 % av kunderna svarar 4 eller 5.  

 

En huvudsaklig aspekt för servicekvalitet är enligt Parasuraman et al. (1988, s. 23) 

empati vilket kräver att företaget behöver inneha god kunskap om kunden för att möta 

dennes enskilda behov. Undersökningen påvisar att kunderna anser att det är av stor vikt 

att FLE har kunskap om dem som enskilda kunder då 85 % svarar 4 eller 5. Vidare visar 

studien att man även internt värderar vikten av att ha kunskap om kunden då 80 % 

svarar 4 eller 5 och ingen respondent svarar 1 eller 2. Följaktligen visar undersökningen 

att kunderna anser att FLE faktiskt innehar kunskap om kunden då 75 % svarar 4 eller 5. 

Dock påvisar detta ett glapp (mellan 75 % och 85 %) vilket indikerar att personalens 

kunskaper kan förbättras ytterligare. I och med detta utfall bekräftas Vargo och Lusch 

(2004, s. 6) argument vilket belyser vikten av att företag ska förstå kundens behov och 

ta lärdom av den informationen för att kunna skapa ett värde tillsammans. Vidare är det 

då relevant att inse värdet av kunden som humankapital för att lättare att möta kundens 

behov (Melancon et al., 2010). Detta avser främst FLE då det är de som tillgodoser 

kundens behov. Det är primärt att inom S-D logic utbyta kunskap och expertis mellan 

företag och kund (Vargo & Lusch, 2004) för att ha ett relationsperspektiv där alla delar 

inom organisationen samt kunden värderas som humankapital. Undersökningen visar att 

kunden inte till fullo vet om Komatsu Forest tar tillvara på dennes kunskaper och 
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erfarenheter eller ej. Detta kan ha flera orsaker och därför behöver frågan undersökas 

ytterligare för att finna svar på detta.  

 

Kalaignanam och Varadarajan (2006, s. 197) belyser vikten av hjälpmedel för att 

dokumentera och ta tillvara på kundernas kunskaper och därigenom leverera mervärde. 

När vi vidare analyserar FLE’s uppfattning om de innehar rätt verktyg och befogenheter 

för att möta kundernas behov visar undersökningen att de inte anser det. 

Undersökningen visar att kunderna anser att FLE har rätt verktyg och befogenheter då 

medelvärdet uppgår till 3,79. Detta indikerar att kunderna tror att personalen har de 

verktyg och befogenheter som krävs trots att FLE själva inte är nöjda. I fokusgruppen 

uppstod en diskussion om huruvida de upplever att FLE har begränsade resurser. De 

menar att de som kunder många gånger har överseende med problem som uppstår och 

undviker att beskylla FLE. Detta är en orsak till att vi inkluderade denna fråga i studien, 

vilken inte visa sig stämma i den utsträckning vi fick indikationen om under 

fokusgruppen. 

 

Vidare visar studien att personal på huvudkontoret inte vet huruvida medarbetarna på 

serviceanläggningarna (FLE) har rätt verktyg och befogenheter eller inte. Genom att 

medelvärdet inte skiljer sig från 3, samt att 70 % av medarbetarna svarar 3, visar 

undersökningen att back-office inte har god uppfattning om detta.  Detta kan diskuteras 

i förhållande till teoretiska förankringar där man påvisar bekräftelse av humankapitalet i 

organisationen genom att tillgodose personal med rätt verktyg för att möjliggöra 

servicekvalitet (Varey, 1995; Heskett et al., 1994, s.164). I nästa led menar Heskett et al 

(1994, s. 164) att det är väsentligt för företag att värna om FLE då dessa argumenteras 

vara den avgörande faktorn för framgång genom att de ansvarar för att leverera 

servicekvalitet. 

 

För att möjliggöra analys av lönsamhet genom FLE har vi funnit några samband viktiga 

att diskutera. I enlighet med ovan nämnt värde av FLE (Heskett et al., 1994, s. 164) 

påvisar Melancon et al. (2010) att för att uppnå servicekvalitet i kundmötet behöver 

humankapitalet värderas genom intern kommunikation där FLE därmed kan möjliggöra 

merförsäljning och mervärde för kund. De faktorer som enligt vår undersökning 

påverkar huruvida kunden upplever att alla deras behov blivit tillgodosedda innan de 

lämnar butiken är (1) förtroende för FLE (2) fokus på långsiktiga relationer (3) 

tillvaratagande av kundens kunskap (4) kunskap om kunden (5) att FLE har rätt verktyg 

och befogenheter. 

 

Då förtroende för FLE är en förutsättning för upplevd servicekvalitet enligt 

Parasuraman et al. (1988) och SERVQUAL var sambandet till upplevelsen och tilliten 

till att FLE tillgodoser alla behov väntat. Vidare är den långsiktiga relationen till kunden 

en grundsten inom S-D logic (Vargo & Lusch, 2004) där det är detta som skapar ett 

mervärde för kunden och därmed också genererar lönsamhet för företaget. Att kunden 

upplever att dessa parametrar är av betydelse för att denne ska lita på att alla behov 

blivit tillgodosedda, visar på ett huvudsakligt samband för S-D logic och dess inverkan 

på företagande. Ytterligare en grundsten i S-D logic är att man tillsammans med kunden 

skapar ett värde (co-creation) där utbytet av kunskap är väsentligt (Vargo och Lusch, 

2004). Detta bekräftas av sambandet mellan tillvaratagande av kundens kunskap och 

kunden upplever att alla behov blivit tillgodosedda i vår studie. Vidare är vikten av 

kunskap om kunden primärt i fråga om mervärde och merförsäljning (Melancon et al, 

2010). Att känna till kundens behov är grundläggande för att kunna tillfredsställa 
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kunderna vilket även talar för att sambandet till kundens upplevelse av att alla behov 

tillgodosetts var väntat.  

 

Ovanstående samband påvisar vikten av process, vilken Parasuraman (1998) förklarar 

genom att inkludera alla aktiviteter vilka behövs för att upprätthålla servicekvalitet och 

lönsamhet där det primära är att flytta fokus från sälj till service. Vargo och Lusch 

(2008) belyser även denna aspekt där hela företaget involveras för att skapa ett 

ömsesidigt värde med kunden, där kunden får alla sina behov tillgodosedda vilket 

genererar en lönsam verksamhet för företaget. 

 

5.5 INTERN KOMMUNIKATION 
För att undersöka hur man inom organisationen idag arbetar med tvärfunktionella 

strategier undersöker vi påståendena: På min arbetsplats delar vi information med 

varandra; På min arbetsplats lär vi av varandra. Medelvärdet för denna fråga är 3,61 

vilket är signifikant högre än testvärdet 3 där 65 % svarar 4 eller 5 och cirka 20 % 

svarar 3. Medelvärdet för att lära av varandra är 4,05, också det signifikant högre än 3 

där 80 % svarar 4 eller 5.  Detta visar på att personalen utbyter kunskap och drar nytta 

av detta i arbetet. Vidare finns ett positivt samband mellan att dela information på 

arbetsplatsen och att lära av varandra vilket visar på att dessa är relaterade till 50 %. Att 

dela information med varandra beror på/förklaras till 50 % av lärandet av varandra.  

 

Vidare vill vi i enlighet med S-D logic undersöka hur medarbetarna upplever sina 

servicekunskaper (vilket är relevant även för back-office personal inom S-D logic) och 

undersöker påståendet: Jag har servicekunskaper. Medelvärdet uppgick till 3,75 och är 

därmed signifikant skiljt från testvärde 3, där 70 % svarade 4 eller 5.  Detta indikerar att 

medarbetarnas upplevda servicekunskaper är befintliga totalt sett inom organisationen. 

 

För att undersöka humankapitalets värde inom organisationen ställer vi upp påstående 

om såväl möjlighet till vidareutbildning som hur det värdesätts. De följer: Jag ges 

möjlighet till vidareutbildning; Jag värdesätter vidareutbildning. Medelvärdet för 

möjlighet till vidareutbildning är 2,69 vilket är statistiskt signifikant lägre än testvärde 3 

där 47 % svarade 1 eller 2 och 30 % svarade 3. Dock med liten marginal (sig. 0,043) 

vilket tyder på ett gränsvärde vilket bör studeras ytterligare för att mer definitivt kunna 

anta detta. Medelvärdet för värdesättandet av vidareutbildning uppgår till 4,6 vilket är 

signifikant högre än 3 där 95 % svarade 4 eller 5.  

 

Avseende personalens resurser undersöker 

vi medarbetarnas upplevda tillgång till rätt 

verktyg, stöd och befogenheter. Följande 

påståenden ställdes upp: Jag har rätt 

verktyg och stöd för att utföra mitt jobb; 

Butikspersonalen har rätt verktyg och 

befogenheter för att avhjälpa kundernas 

behov. Det andra påståenden avsåg endast 

besvaras av back- office personal då vi vill 

studera hur dessa ser på FLE och deras 

arbetssituation. Butikspersonalens 

uppfattning om huruvida de har rätt 

verktyg och befogenheter ger ett 

medelvärde på 3 vilket inte skiljer sig från testvärde 3, där 36 % svarar 3 (38 % svara 1 
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eller 2 och 26 % svarar 4 eller 5). Detta indikerar att butikspersonalen inte har någon 

uppfattning om vilka verktyg och befogenheter de har alternativt att de inte är medvetna 

om vilka resurser som borde vara/är tillgängliga. Back-office personalens uppfattning 

på samma påstående uppgår till 4,4 vilket signifikant skiljer sig från 3 och 90 % svarar 4 

eller 5 (resterande 3). Medarbetare vilka arbetar back-office upplever i större 

utsträckning än butikspersonal att de har rätt verktyg och befogenheter.  

 

Back-office medarbetarnas uppfattning om FLE har rätt verktyg och stöd i sitt arbete 

gav ett medelvärde på 3,4 vilket inte är statistiskt signifikant skiljt från 3. Detta 

indikerar att dessa medarbetare inte vet huruvida FLE har rätt verktyg och stöd eller hur 

de arbetar. 

 

Back-office personal upplever att de har 

större möjlighet till vidareutbildning i 

jämförelse med personal på 

serviceanläggningarna (jmf medelvärde 

3,6 och 2,5) på påståendet: Jag ges 

möjlighet till vidareutbildning. 40 % av 

back-office personalen svarar 3 

respektive 5. 54 % av personalen på 

serviceanläggningarna svarar 1 eller 2. 

Det finns ett samband mellan möjlighet 

till vidareutbildning och uppfattningen 

om man som medarbetare har rätt verktyg 

och stöd (att känna stöd och rätt verktyg 

kan förklaras till 37 % av möjligheten till vidareutbildning) vilket kan förklara varför 

back-office personal upplever att de i större utsträckning än FLE har rätt verktyg och 

stöd i sitt arbete. Back-office personal bekräftar värdet av FLE genom att 100 % svarar 

4 eller 5 på påståendet: butikspersonalen har en viktig roll för att kunderna ska stanna 

som kund hos oss. Medelvärdet uppgår till 4,3 och är därmed statistiskt signifikant 

högre än testvärde 3.  

  

Avseende att undersöka tillfredsställelsen på arbetsplatsen testar vi ett flertal samband 

med påståendet: Jag är tillfreds på min arbetsplats. Detta påstående har ett positivt 

samband med (1) att ha rätt verktyg och stöd (2) att ges möjlighet till vidareutbildning 

(3) att ha servicekunskaper och (4) att värderas högt av företaget. Detta indikerar att 

trivseln i organisationen beror på dessa fyra faktorer. Det starkaste sambandet är med 

hur man som medarbetare värderas av företaget (37 % kan förklaras) följt av att ha rätt 

verktyg och stöd (33 % kan förklaras).  

 

Vidare undersöker vi ytterligare samband för att finna svar på vad som påverkar 

medarbetarnas arbetssituation. Samband finns mellan att värderas hög av företaget och 

(1) tillfredsställelse på arbetsplatsen (2) tillgång till rätt verktyg och stöd (3) möjlighet 

till vidareutbildning. Samtliga tre har ett starkt samband till värdering från företaget 

med 37 %. Det vill säga 37 % av hur medarbetarna uppfattar att de värderas av företaget 

kan förklaras av dessa tre.  

 
5.5.1 fokusgrupp 
Diskussionen faller in på organisationsnivå när de talar om hur en bra butiksmiljö visar 

på drivkraft och en bättre inställning från företagets sida och hur en rörig butiksmiljö 
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även speglar hur de ser på organisationen och varumärket. De talar om hur butiken idag 

inte är strategiskt planerad där ingen förändring har skett på flera år. Vidare betonar 

deltagarna att detta visar att utveckling har stannat i butiken vilket ger en bild av att 

även företaget inte har utvecklats. Deltagarna faller in i en lång diskussion om en 

webbaserad lösning för att göra beställningar av varor med argumentet att tidsaspekten 

att besöka en butik är en viktig faktor då tid är pengar för dem som företagskunder. 

 

5.5.2 analys 
Varey (1995, s. 41) argumenterar för att en organisation bör arbeta tvärfunktionellt 

genom att dela information mellan varandra för att möjliggöra god intern 

kommunikation. Med detta menar författaren att kundernas behov kommuniceras hela 

vägen genom organisationen för att kunna tillgodose kundens behov. Medarbetarna 

tränar sig därmed på att inta kundens perspektiv (Varey, 1995, s. 43). Vargo och Lusch 

(2004) anser i enlighet med detta att S-D logic bygger på ett tvärfunktionellt arbete 

internt vilket då kan betraktas som en konkurrensfördel. Vår undersökning visar att 

medarbetarna anser att de delar information med varandra. Dock svarar 20 % 3 på 

denna fråga vilket indikerar att inte alla är övertygade/medvetna om att detta sker. För 

att bedriva en organisation i enlighet med S-D logic ska detta vara en självklarhet inom 

organisationen vilket det uppenbarligen inte är idag, än om det förekommer. Vidare 

visar vår undersökning att medarbetarna anser att de lär av varandra. Detta bekräftar 

den teoretiska grund som studien vilar på vilken betonar vikten av utbyte av kunskap 

internt. Vidare finns ett samband mellan dessa två faktorer. Att medarbetarna lär av 

varandra beror till 50 % på att de delar information med varandra, vilket visar på att 

informationsflödet är en viktig faktor för lärandet av varandra.   

 

För att möjliggöra att informationsflödet fungerar inom organisationen krävs att 

medarbetarna förstår vilka strategier de behöver (Varey 1995, s.43). Däribland räknas 

servicekunskaper som en viktig faktor för att möjliggöra informationsflöde inom 

organisationen. Grönroos (2004, s.344) betonar också vikten av att samtliga 

medarbetare även är passiva marknadsförare (deltidsmarknadsförare), vilket kräver att 

dessa i enlighet med Varey's (1995, s.43) argument innehar servicekunskaper. Studien 

visar att medarbetarna anser att de har servicekunskaper (75 % svarar 4 eller 5) vilket 

visar på att organisationen tillika teorin värderar detta. Genom att medarbetare har hela 

informationsprocessen i beaktning kommer fokus automatiskt att flyttas från sälj till 

service (Parasuraman, 1998).  

 

Genom S-D logic blir företag konkurrenskraftiga genom kunskap vilket även innefattar 

förmågan att addera ny kunskap och att vara dynamisk i informationsflödet. Det är (till 

skillnad från ett transaktionsperspektiv där resurserna är verktyg och maskiner) av vikt 

att värdera humankapitalet och dess speciella kunskaper inom organisationen då detta är 

den viktigaste resursen ur ett relationsperspektiv. Kunden behöver också förstå den 

kunskap och expertis som ligger bakom produkten och som finns i företaget, vilket 

motiverar organisationer att värna om utbildning och vikten av ny kunskap. (Vargo & 

Lusch, 2004) Vår studie visar att medarbetarna inte anser att de får möjlighet till 

vidareutbildning i någon större utsträckning (medelvärde 2,69) där 47 % svarar 1 eller 2 

och 30 % svarar 3. Detta är intressant i förhållande till att medarbetarna värdesätter 

vidareutbildning i stor utsträckning då 95 % svarar 4 eller 5. Vidare finns inget samband 

mellan dessa två variabler, det vill säga hur personalen värdesätter vidareutbildning 

beror inte på deras möjlighet till vidareutbildning inom företaget. Medelvärdena för 
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dessa två påståenden skiljer sig vilket visar på att personalen totalt sett i organisationen 

värdesätter utbildning i högre utsträckning än de tillges möjlighet.  

 

För att möjliggöra servicekvalitet och goda arbetsprestationer bör företag tillgodose sina 

medarbetare med rätt verktyg och stöd i sitt arbete (Heskett et al., 1994 s. 164; 

Grönroos, 2004, s.373). Studien visar att back-office personal upplever att de har de 

verktyg och stöd som de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter då 90 % svarar 4 

eller 5. Detta tyder på att de är medvetna om möjliga resurser och kan därmed känna sig 

mer säkra på att de tillges de verktyg och stöd som krävs. Vid analys av medarbetarnas 

upplevelse av rätt verktyg och stöd finns tydliga skillnader. Studien visar att FLE 

(medelvärde nära 3) inte vet om de har rätt verktyg eller ej medan back-office personal 

visar tendenser att de är mer medvetna om tillgängliga resurser. Återigen fokuseras 

analysen på vikten av FLE och deras värde inom organisationen. Av intresse är att 

utbildning har ett starkt samband med att som medarbetare uppleva rätt verktyg och stöd 

i sitt arbete. Detta kan vara en möjlig orsak till de skilda svaren mellan back-office och 

FLE. Analys av detta är att humankapitalet värderas olika, back-office erkänner vikten 

av FLE med det når inte hela vägen fram och de inte tillges samma förutsättningar att 

hantera sitt arbete.  

 

Såväl frågan om vidareutbildning som upplevelsen av rätt verktyg och stöd är viktiga 

faktorer för en väl fungerande informations– och kommunikationsprocess internt i 

organisationen. För att kommunikationsflödet ska fungera behöver glappet mellan 

informations-input och informations-output minskas vilket ställer krav på 

kompetensnivåerna inom organisationen och mellan företag och kund (Normann & 

Ramirez, 1993, s. 65-68). En intressant analys av fokusgruppen är att det i diskussion 

framgår att kunderna upplever organisationen som rörig med hänsyn till hur butiken 

fungerar. Detta antyder att den process som behöver vara effektiv mellan kund och 

företag kan störas av detta. Därmed visar detta ytterligare orsaker till att FLE behöver 

rätt verktyg och stöd för att utföra sitt jobb – för att ge rätt intryck till kund.  

 

Medarbetarnas tillfredsställelse på arbetsplatsen bidrar till lojalitet till företaget vilket 

genererar intern kvalitet inom organisationen. Detta leder i sin tur till att även den 

externa kvaliteten ökar och därmed blir servicekvaliteten en konkurrensfördel (Heskett 

et al, 1994; Varey, 1995, s. 42). Vidare påvisar Heskett et al. (1994) att om FLE är nöjd 

på arbetsplatsen bidrar detta till att denne ger bättre service, vilket även Grönroos 

(2004) bekräftar genom att belysa detta som en viktig faktor för en god servicekultur. I 

studien fann vi ett antal samband vilka förklarar faktorer som påverkar medarbetarnas 

arbetstillfredsställelse. Dessa är att personalen (1) har rätt verktyg och stöd (2) får 

möjlighet till utbildning (3) innehar servicekunskaper (4) värderas högt av företaget. De 

starkaste sambanden fann vi till att personalen värderas högt av företaget samt att de har 

rätt verktyg och stöd. Detta bekräftar teorin och dess fokus på vikten av dessa 

parametrar och humankapitalets roll i organisationen där kunskap är det primära. Då ett 

av de starkaste sambanden till tillfredsställelse på arbetsplatsen avser hur den enskilde 

medarbetaren värderas inom organisationen prövar vi också samband mellan denna 

parameter och orsaker till detta. De samband vi fann är (1) att ha rätt verktyg och stöd 

(2) möjlighet till vidareutbildning. Detta påvisar i ytterligare ett led vikten av att värdera 

humankapitalet och tillgodose dessa med rätt resurser för att kommunicera att de är 

viktiga.  
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5.6 TJÄNSTELANDSKAPET 
För att undersöka tjänstelandskapet och 

dess inverkan för att implementera S-D 

logic undersöker vi ett antal påståenden 

till såväl kunder som medarbetare vilka 

vistas i butiken. Det första vi 

kontrollerar är vikten av butiksmiljön för 

båda parter varpå vi ställer följande 

påstående: Butiksmiljön är viktig för 

mig. Medelvärdet för kunderna är 2,93 

vilket inte är statistiskt signifikant skiljt 

från 3. För medarbetarna är medelvärdet 

3,79 vilket är statistiskt signifikant högre 

än 3. Studien visar att kunderna inte 

anser att tjänstelandskapet är av betydelse för dem medan personalen anser att den är 

relativt viktig. Knappt 30 % av kunderna anser att butiksmiljön är viktig medan 70 % av 

personal på serviceanläggningarna anser att den är viktig och svarar därmed 4 eller 5. 

Majoriteten av kunderna, 40 % svarar 3 på denna fråga, att de inte fullt kan ta ställning 

om den har betydelse eller ej. Detta innebär att 30 % av kunderna inte anser att 

butiksmiljön är viktigt (svarar 1 eller 2). Utfallet visar att personalen anser att 

butiksmiljön är viktigare i större utsträckning än kunderna. Viktigt att notera är att 

varken kunden eller personalen i dagsläget har erfarenhet av en välplanerad butikslokal 

och har därmed ingen uppfattning hur detta skulle kunna påverka dem i praktiken.        

 

För att undersöka om butiksmiljön har en 

inverkan på kundens syn på Komatsu 

Forest undersöker vi påståendet: 

Butiksmiljön speglar hur jag ser på 

Komatsu Forest (kundenkät); hur det ser 

ut i butiken speglar kundens bild av 

Komatsu Forest (medarbetarenkät). 

Medelvärdet för kunderna är 2,89 och för 

personalen 4,05. Medelvärdet för kunderna 

är statistiskt signifikant lägre än testvärdet 

3 medan för medarbetarna signifikant 

högre. Studien visar att personalen anser 

att butiksmiljön har större inverkan på 

kunderna än vad kunden själv anser. 80 % av medarbetarna och endast 30 % av 

kunderna svarar 4 eller 5. 40 % av kunderna anser att butiksmiljön inte påverkar deras 

bild av Komatsu Forest (svarar 1 eller 2).  

 

Vidare testar vi om butiksmiljön har ett samband med varumärket och 

varumärkestillhörigheten. Detta för att verifiera/dementera om tjänstelandskapet har en 

indirekt påverkan på övriga strategiska åtgärder vilka vi undersöker då butiksmiljön inte 

anses vara av stor betydelse för kunderna i deras relation till Komatsu Forest. 

Butiksmiljön innehar inget samband med varumärket då vi kontrollerade påståendet: 

butiksmiljön speglar hur jag ser på Komatsu Forest med samtliga påståenden om 

varumärket. Detta innebär att butiksmiljön inte påverkar kundens bild av varumärket i 

den utsträckning vi trott.  
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Vidare undersöker vi om en välplanerad butiksmiljö kan hjälpa kunden att identifiera 

sina behov. Medelvärdet är 3,24 och är statistiskt signifikant högre än testvärdet 3. 

Detta innebär att även om butiksmiljön inte anses vara av större betydelse så kan en 

välplanerad butiksmiljö ha en inverkan på att identifiera kundens behov. Vi gjorde ett 

antagande baserat på teorin att en välplanerad butiksmiljö kan hjälpa kunden att 

identifiera behov och att det finns ett samband med (fråga 14) att butikspersonalen 

försäkrar sig om att alla mina behov är tillgodosedda innan jag lämnar butiken. Studien 

visar att det inte finns något samband mellan dessa parametrar.         

 

För att vidare undersöka en välplanerad 

butikslokal testar vi påståendet: en 

välplanerad butiksmiljö hjälper till i 

interaktionen med Komatsu Forest's 

personal (kundenkät); en välplanerad 

butikslokal är nödvändig för vår 

interaktion med kunden (medarbetare). 

Medelvärdet för kunderna är 3,4 och 

statistiskt signifikant högre än testvärdet 

3. Denna fråga har därmed det högsta 

medelvärdet inom området 

tjänstelandskapet. För medarbetarna är 

medelvärdet högre, 4,02 och statistiskt 

signifikant högre än testvärdet 3. Detta 

visar att butiksmiljön är av större betydelse för medarbetarna i jämförelse med kunderna 

samtidigt som kunderna anser att det är interaktionen som kan förbättras genom en 

välplanerad butiksmiljö. Med tanke på att kunderna inte anser att butiksmiljön är viktig 

kontrolleras om en välplanerad butiksmiljö har en indirekt påverkan genom FLE. Vi 

undersöker därmed sambandet mellan om en välplanerad butiksmiljö hjälper till i 

interaktionen med Komatsu Forest's personal med alla påståenden om FLE. Studien 

visar att det inte finns något samband mellan dessa variabler förutom fråga (8) 

butikspersonalen har en viktig roll för att jag ska stanna som kund hos Komatsu Forest. 

Sambandet talar för att kunden ser att en välplanerad butiksmiljö kan ha betydelse för 

personalen och deras roll mot kunden.  

 

Vi kan konstatera att högst medelvärde återfinns på frågan om kunderna anser att en 

välplanerad butiksmiljö kan ha en inverkan på interaktionen med personalen och lägst 

medelvärde återfinns i påståendet om att butiksmiljön påverkar kundens bild av 

Komatsu Forest. Detta visar att en välplanerad butiksmiljö är av störst betydelse för 

kommunikationen och interaktionen och i minst uträckning att den påverkar bilden av 

Komatsu Forest. Kunderna svarar 4 eller 5 i störst utsträckning då en välplanerad 

butiksmiljö kan underlätta att identifiera behoven samt hjälpa till i interaktionen. 

Överlag anser personalen att butiksmiljön är av större betydelse för dem i jämförelse 

med kunderna.  

 

5.6.1 fokusgrupp 
Samtalet om butiksutformningens (tjänstelandskapets) betydelse börjar med att 

understryka att det inte är särskilt viktigt där deltagarna återigen betonar vikten av 

tillgänglighet och service. Tidigt i samtalet jämför deltagarna konkurrenter mellan 

varandra och diskuterar hur de skiljer sig åt. Samtalet förändras under diskussionens 
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fortlöpande och deltagarna belyser mer och mer vikten av ett bra butikslandskap. De 

framhåller skyltningen i butiken och hur de upptäcker behov när de kommer in i 

butiken. Deltagarna benämner butiken som en ”försäljningsbutik” och att när de besöker 

butiken hittar de ofta andra tillbehör som de behöver i sitt arbete. Därför måste dessa 

tillbehör vara tillgängliga i butiken för att kunderna inte ska lämna butiken utan 

nödvändigheter.  

 

Samtalet runt en bra butiksmiljö återkommer till att det kan locka nya kunder när de är i 

valet av maskinleverantör eller varumärke och att butiken då kan bli en avgörande 

faktor. Detta visar sig genom att de argumenterar för att första intrycket är viktigt där en 

välordnad butik kan vara avgörande då ”det är första blicken som räknas”.  

 

5.6.2 analys 
Enligt Parasuraman et al (1988) är de påtagliga (tangible) elementen av betydelse för 

servicekvaliteten. Bitner (1992) påvisar också vikten av tjänstelandskapet för servicen 

och kundmötet. Vår studie visar att kunderna inte anser att butiksmiljön är av större vikt 

(medelvärde 2,93) medan medarbetarna anser att den är desto viktigare (3,79). Detta 

lyfter en väsentlig fråga: ska kunderna vara medvetna om butiksmiljöns inverkan? 

Vidare bör analyseras att för medarbetarna är butiksmiljön också den centrala 

arbetsplatsen vilket betonar vikten av en välplanerad och strukturerad lokal.  

 

Enlig Bitner (1992) är butiksmiljön av relevans då den speglar vad organisationen står 

för samt av vikt för att samma bild ges av extern marknadsföring. Undersökningen visar 

att kunderna inte anser att butiksmiljön speglar deras bild av Komatsu Forest som 

företag då medelvärdet är 2,89. Att 40 % av kunderna ändå anser att butiksmiljön inte 

speglar företaget kan analyseras. Detta kan innebära såväl en risk för företaget som en 

fördel i dagsläget. Då Komatsu Forest är i en utvecklingsfas gällande 

butiksutformningen och därmed inte innehar strategiskt planerade butiker, kan det 

tänkas vara en fördel. Dock visar studien inte huruvida ”bilden av Komatsu Forest” är 

bättre eller sämre än intrycket av butiken. Till skillnad från enkätundersökningen 

framgår under fokusgruppen att butiksmiljön påverkar bilden av företaget då deltagarna 

diskuterar vikten av att ”uppdatera” sig i lokalen för att visa på drivkraft från företagets 

sida. De menar också att en ostrukturerad butiksmiljö ger intrycket av att även 

organisationen bakom kan vara ostrukturerad. Vidare är medelvärdet för medarbetarna 

4,05, vilket indikerar att medarbetarna anser att butiksmiljön har större inverkan på 

kundernas bild av företaget än vad kunderna själva anser. En möjlig orsak till detta kan 

vara att man internt ser butiksmiljön ur dess transaktions-funktion likt det traditionella 

transaktionsperspektivet där fokus ligger på Kotler's (1991, s. 68) fyra P:n varav en av 

dessa är platsen. Denna del påverkar varumärket med syfte att skapa en igenkänning. 

Vidare kan tänkas att kunderna istället betraktar butiksmiljön likt relationsperspektivet 

där funktionen istället följer Bitner's (1992) beskrivning av butiken som ett 

tjänstelandskap ämnad för interaktion. Detta stärks också av att kunderna anser att FLE i 

större utsträckning (medelvärde 4,2) än butiksmiljön representerar varumärket och 

företaget Komatsu Forest. Detta stärks genom Ballantyne och Aitken's (2007) argument 

att kundens upplevelser beror på om varumärket matchar organisationen och dess 

företagskultur. Att undersökningen inte visar på något samband mellan butiksmiljön och 

varumärket kan därmed anses oväntat. Dock menar vi att då FLE är av större betydelse 

för kunderna, och om FLE trivs i butiksmiljön och därmed kan utföra ett bättre arbete, 

kan detta komma att spegla organisationen och varumärket i större utsträckning än 

butiksmiljön ensam. Butikslandskapet får därmed en betydande roll för kunderna på ett 
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mer indirekt vis än direkt koppling till företaget. Detta bekräftas av Biedenbach och 

Marell (2010) vilka förklarar att kundkapital i större utsträckning beror på mötet och 

interaktionen med FLE än butiksmiljön isolerat. Vidare stärks detta också av 

kommentarer från fokusgruppen där deltagarna belyser att personalen måste leva upp 

till det varumärke de representerar. 

 

Kunderna anser vidare att butiksmiljön har en viktig funktion då det gäller att identifiera 

sina behov där medelvärdet är 3,24. Fokusgruppen påvisar också vikten av bra skyltning 

och kommunikativa delar i butiken som kan hjälpa kunden att inse behov. Detta menar 

deltagarna gör att de inte lämnar butiken utan något viktigt inköp. Bitner (1992, s. 67-

68) menar att butiksmiljön kan vara avgörande för att höja kundnöjdheten och 

kundernas vilja att stanna kvar och vistas i lokalen. Detta visar på att en välplanerad 

butiksmiljö kan möjliggöra ett mervärde för kunden då den mer troligt lämnar butiken 

tillfredsställd vilket i sin tur ger lönsamhet för Komatsu Forest genom merförsäljning. 

 

Vidare visar undersökningen inget samband mellan detta och att butikspersonalen 

tillgodoser alla kundernas behov innan den lämnar butiken. Medelvärdet för den frågan 

är 3,79 vilket återigen indikerar FLE och dess vikt för kundernas tillfredsställelse. Att 

inget samband påvisats talar för att dessa parametrar var för sig har en betydelse för 

kunden och därmed fungerar som delar i en process. Det vill säga att skyltning och 

struktur i sig kan avhjälpa vissa behov medan relationen till och kommunikationen med 

FLE avhjälper kundens behov på ett annat sätt. Normann och Ramirez (1993, s. 68) 

menar att företagets erbjudanden innebär att alla delar inom organisationens värdekedja 

är ett processarbete där dessa erbjudanden inte kan räknas som separata aktiviteter.  

 

Då Bitner's (1992, s. 58) definition av tjänstelandskapet är utformat enligt tjänstesektorn 

där tjänster är producerade och konsumerade samtidigt har interaktionen mellan FLE 

och kunden en betydande roll inom butiksmiljön. Därmed innefattar vår undersökning 

om teorier kring tjänstelandskapet är applicerbart på en eftermarknad fokuserad på 

produkter. Kunderna anser att en välplanerad butiksmiljö hjälper till i interaktionen med 

FLE där medelvärdet är 3,4 (högsta medelvärdet bland frågorna på tjänstelandskapet). 

Medelvärdet för medarbetarna är i sin tur 4,02. Detta stärker Bitner (1992, s. 58) som 

menar att butiksmiljön är av betydelse för kundmötet och interaktionen mellan FLE och 

kund. Vidare menar författaren att butiksmiljöns inverkan även beror på i vilken 

utsträckning kunderna och FLE vistas i lokalen. Vargo och Lusch (2004) argumenterar 

för att interaktion och relation har betydelse för implementeringen av S-D logic och då 

framförallt co-creation och värdeskapande. Medarbetarna anser i större utsträckning att 

butiksmiljön hjälper till i interaktionen än vad kunderna gör, vilket återigen kan kopplas 

tillbaka till FLE och dess tillfredsställelse i sin arbetsmiljö. Undersökningen visar också 

ett samband mellan butiksmiljöns inverkan på interaktionen och FLE’s inverkan på att 

kunden ska stanna som kund i företaget. Detta stärker att om FLE är tillfreds, har rätt 

resurser och arbetar i en strukturerad miljö, påverkar detta i sin tur deras möjlighet att 

leverera servicekvalitet, vilket då påverkar interaktionen. Detta stärks i nästa led av 

Gummesson (1993, ref. i Grönroos, 2004, s. 82-84) som menar att relationskvalitet 

innebär att kundens upplevda servicekvalitet beror på det processarbete som sker inom 

organisationen.  
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5.7 VARUMÄRKE 
För att undersöka varumärket som strategisk åtgärd för att implementera S-D logic 

undersöker vi fem påståenden till kunderna och två till medarbetarna. Det första 

påståendet till kunderna är: Jag tillhör de röda, vilket representerar tillhörigheten till 

varumärket Komatsu Forest. Medelvärdet är 3,52 vilket är statistiskt signifikant högre 

än testvärdet 3. 50 % av respondenterna har svarat 4 eller 5 vilket innebär att hälften av 

Komatsu Forest’s kunder känner en tillhörighet till varumärket. Ungefär samma 

fördelning gäller om kunderna känner en stolthet att använda Komatsu Forest’s 

produkter med ett medelvärde på 3,47 vilket är statistiskt signifikant högre än testvärdet 

3. Även här svarar 50 % av respondenterna 4 eller 5 och endast 10 % svarar 1 eller 2. I 

föregående påstående svarar 20 % av respondenterna 1 eller 2. Medelvärdet på 

påståendet att känna en tillhörighet till Komatsu Forest är statistiskt signifikant högre än 

medelvärdet för påståendet om kunden känner en stolthet att använda Komatsu Forest’s 

produkter.    

 

Vidare undersöker vi om tillhörigheten till Komatsu Forest förenklar kundens 

köpprocess, det vill säga val av varumärke på reservdelar. Medelvärdet är 3,52 vilket är 

statistiskt signifikant högre än testvärdet 3. 55 % av respondenterna svarade 4 eller 5 

vilket indikerar att kundernas varumärkestillhörighet förenklar köpprocessen. För att 

kontrollera detta samband undersöker vi detta påstående tillsammans med påståendet 

om kunden känner en tillhörig till Komatsu Forest. Det fanns ett statistiskt och positivt 

samband mellan variablerna. Genom att kunderna känner en varumärkestillhörighet till 

Komatsu Forest förenklar detta deras köpprocess. Sambandet förklaras med 25 % vilket 

betyder att kundens upplevelse om att tillhörigheten till Komatsu Forest förenklar deras 

köpprocess beror till 25 % på kundens varumärkestillhörighet. Vidare kontrollerar vi 

sambandet till om kunden känner en stolthet att använda Komatsu Forest’s produkter 

med att känna en varumärkestillhörighet vilket även det var positivt, kundens 

upplevelse av förenkling av köpprocess beror till 30 % på om kunderna känner en 

stolthet att använda Komatsu Forest's produkter. 

 

Vi studerar även om FLE representerar varumärket Komatsu Forest, medelvärdet är 4,2 

vilket är statistiskt signifikant högre än testvärdet 3. Detta innebär att kunderna anser att 

FLE representerar deras bild av Komatsu Forest. 85 % av respondenterna svarar 4 eller 

5 vilket visar att FLE har en stor inverkan på kundens bild av varumärket.  

 

För att undersöka om kundens värdering 

av varumärket går i enlighet med den 

bild Komatsu Forest vill förmedla 

studerar vi följande påstående: Min 

värdering av varumärket Komatsu 

Forest stämmer överens med den bild 

företaget förmedlar. Medelvärdet är 3,71 

vilket är statistiskt signifikant högre än 

testvärdet 3. Detta innebär att kunderna 

till viss del anser att varumärket 

Komatsu Forest förmedlas i enlighet 

med kundernas preferenser. 65 % av 

respondenterna svarar 4 eller 5 medan 25 

% svarar 3. Medarbetarna anser att kunden är med och bestämmer värdet av varumärket 

där medelvärde är 3,97 vilket är statistiskt signifikant högre än 3. 70 % av medarbetarna 
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anser att kunden är involverad i att bestämma värdet av varumärket. För att jämföra 

detta med kundernas preferenser om deras bild av varumärket är går i enlighet med 

Komatsu Forest’s definition av varumärket visar studien att personalen anser detta i 

större utsträckning än kunderna (jämför medelvärde 3,71 och 3,97).  Vidare undersöker 

vi om varumärket Komatsu Forest är pålitliga genom: Varumärket Komatsu Forest 

håller de löften det står för. Medelvärdet är 3,64 vilket skiljer sig signifikant från 

testvärdet 3. Även här svarar 65 % av respondenterna 4 eller 5 och 25 % svarar 3.  

 

Vad gäller om medarbetare i organisationen upplever att man lyckas nå ut till kund med 

företagets budskap (kärnvärden) ställer vi påståendet: Vår vision/affärsidé 

kommuniceras hela vägen till slutkund. Medelvärdet uppgår till 3,48 vilket är statistiskt 

signifikant högre än testvärde 3. Vidare undersöker vi medarbetarna och deras vilja att 

kunna mäta lönsamheten (under en livstid) per enskild kund. Undersökningen visar att 

medelvärdet är 3,55 vilket är statistiskt signifikant högre än testvärdet 3. 55 % av 

medarbetarna svarar 4 eller 5 medan 35 % svarar 3. Detta indikerar att personalen har en 

viss förståelse för att kunna mäta hur viktig en kund är och hur mycket samma kund kan 

generera i vinst om de blir helkund under en livstid.  

 
5.7.1 fokusgrupp 
När temat övergår till varumärket är det tydligt att deltagarna själva är egna företagare. 

De börjar direkt spekulera och beskriva utifrån Komatsu Forest's perspektiv och hur de 

möjligen tänker kring varumärket Komatsu Forest. Samtalet handlar om hur varumärket 

ska förmedla ett budskap vilket är viktigt att organisationen lever upp till. Detta följer 

samma resonemang som i tema 1 där diskussionen berörde vilket intryck butiken ger av 

varumärket och att även lokalen behöver leva upp till varumärket för att budskapet ska 

kännas trovärdigt för kunderna.  

 

Fortsättningsvis talar man om hur man känner tillhörighet till varumärket, att det blir 

som en stor familj där man som kund är medlem. Flera deltagare poängterar att detta 

sammanträde, fokusgruppen, också anses vara en trevlig aktivitet där man som kund får 

träffas och pratas vid. En av respondenterna beskriver känslan som uppstår då 

varumärket syns någonstans, till exempel i tidningen eller vid något 

sponsringsevenemang, som varm och positiv. De övriga instämmer och återkommer till 

känslan av tillhörighet. Vidare talar man om konkurrerande varumärken som 

”motståndarlaget” och att man upplever ett ointresse inför dessa.  

 

Under hela samtalet kring varumärket återkommer kvalitet, tillgänglighet och service 

som företagets starka budskap vilka man tycker att Komatsu Forest lever upp till och 

även vad man som kund värderar högt från sin leverantör. Dessa tre parametrar 

påtalades redan under fokusgruppens första tema och följer därefter med i samtalets alla 

teman.  

 

5.7.2 analys 
Påståendena avseende om kunderna anser att de känner en tillhörighet till varumärket 

Komatsu Forest och om de känner en stolthet att använda Komatsu Forest’s produkter 

visade att 50 % av respondenterna upplever detta med ett medelvärde på 3,52 respektive 

3,47. Under fokusgruppen framgår att deltagarna beskriver varumärket Komatsu Forest 

som en familj och ett medlemskap. Biedenbach och Marell (2010) beskriver hur 

varumärket representerar icke-påtagliga element som varumärkes står för. Varumärket 

syfte är därmed att undersöka kundens attityd till varumärket (Keller, 2008, s. 54) vilket 
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representerar varumärkeskapitalet, det vill säga värdet av produkten eller tjänsten 

(Biedenbach & Marell, 2010). Varumärkeskapital och mätningar av de icke-påtagliga 

element varumärket står för är av relevans för att tydliggöra den lönsamhet varumärket 

faktiskt genererar (Singh Gill & Dawra, 2010, s. 198). Det finns även ett samband 

mellan att känna varumärkestillhörighet och en stolthet att använda Komatsu Forest’s 

produkter. Detta indikerar att om kundens varumärkestillhörighet ökar kommer även 

stoltheten att använda Komatsu Forest’s produkter att öka. Detta är direkt kopplat till 

vikten att mäta varumärkeskapitalet då detta påverkar lönsamheten för företaget och att 

anpassa varumärket till sin målgrupp (Keller, 2008, s. 54; Singh Gill & Dawra, 2010, s. 

198).  

 

Kunderna anser vidare att varumärkestillhörigheten till Komatsu Forest förenklar deras 

köpprocess då kunden ska välja varumärke på den reservdel de behöver. Då 

varumärkets primära syfte är att förenkla kundens val av varumärke genom att finnas i 

kundens medvetande (Keller, 2008, s. 3), bekräftar studien vad teorin beskriver. 

Kundens anser därav att deras medvetenhet om Komatsu Forest gör att de enklare kan 

välja varumärke på reservdelen. För att koppla detta till en stolthet att använda Komatsu 

Forest’s produkter visar studien att varumärkestillhörighet medför att kunden lättare kan 

göra ett val samt att valet får kunden att känna en stolthet över den specifika produkten 

och varumärket. Detta är direkt kopplat till den lönsamhet Larréché & Gatignon (1998) 

belyser då en medvetenhet och ett väletablerat varumärke gör att kundens process blir 

kortare och kunden väljer det varumärke de känner en tillhörighet till.  

 

85 % av kunderna anser att FLE representerar varumärket. Detta innebär att FLE är 

tydliga varumärkesbärare och ger en bild av det varumärket Komatsu Forest står för. 

Biedenbach och Marell (2010) fann detta samband i deras studie där FLE har en stor 

inverkan på kundens bild av varumärket. Sambandet mellan FLE och varumärket skapar 

en plattform för kundkapital (Biedenbach & Marell, 2010). Kundkapital kan direkt 

kopplas till S-D logic då mätning av kundkapital innefattar ett fokus på långsiktiga 

kundrelationer (Rust, Zeithaml & Lemon, 2004b). Ballantyne och Aitken (2007) 

argumenterar för att om kunden ser ett värde i den service som levereras kommer 

varumärket att vara av betydelse för S-D logic. För att detta ska fungera bör kunden 

vara involverad i processen och värdeskapandet.  

 

Vad gäller kundkapital visar medarbetarna en viss förståelse för värdet av att mäta 

lönsamheten (under en livstid) per enskild kund då 55 % av medarbetarna svarar 4 eller 

5. Samtidigt svara 35 % att de inte vet (svarar 3), detta kan indikera att personalen inte 

helt förstår det påstående som ställs. Vidare är det intressant att så många svarar 4 eller 

5 vilket påvisar en viss nyfikenhet för möjligheten till denna mätmetod. Kundkapital 

och CLV ligger till grund för långsiktiga kundrelationer samt relationsperspektivet inom 

marknadsföringen och bör ersätta de kortsiktiga mål företag ofta ställer upp (Keller, 

2008, s. 81; Rust et al., 2004b). Kundkapital innebär att företag flyttar fokus från 

produkten och satsar på marknadsstrategier för att lära känna kunden och fokusera på att 

tillämpa kunskap om kunden kan medföra specialiserad och individuell kännedom om 

den enskilda kunden.  Detta är direkt kopplat till co-creation inom S-D logic.  

 

Kunderna anser att deras värdering av varumärket (till viss utsträckning) stämmer 

överens med den bild företaget förmedlar och att varumärket håller de löften som det 

står för då 65 % av respondenterna svara 4 eller 5 (medelvärde 3,71 respektive 3,64). 

Ballantyne och Aitken (2007) argumenterar för att en grund för S-D logic är det 
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förtroende och den värdering kunden gör av varumärket. Vidare menar författarna att 

varumärket är en symbol för företagets löften, där både förväntningar och besvikelser 

knyts till varumärket. Således innebär ett varumärkes förtroende och överensstämmande 

av kundens upplevelse vara grundläggande för införandet av S-D logic. Pålitligheten är 

även viktig för den servicekvalitet som kunderna upplever (Parasuraman et al., 1988, s. 

23). Under fokusgruppen beskriver respondenterna vikten av det budskap varumärket 

står för och att detta ska gå i enlighet med organisationens åtaganden. 50 % av 

medarbetarna anser att deras vision och affärsidé förmedlas hela vägen till slutkund och 

70 % anser att kunden är involverad i processen att bestämma värdet av varumärket. 

Rust et al. (2004b) menar att det är fundamentalt för kundkapital att bygga ett 

varumärke genom det kunderna bestämmer värdet av varumärket. Detta går i enlighet 

med "co-creation of value" vilket är grundläggande för införandet av S-D logic. Då 

medelvärdet för kunderna på denna fråga är 3,71 och för medarbetarna 3,97 visar 

studien att medarbetarna i större utsträckning anser att kunderna är involverade i 

värderingen av varumärket. Detta beskriver Rust et al. (2004b) som att segmentet 

anpassas efter vad varumärket ska stå för där det omvända scenariot istället är önskvärt 

för kundkapital. Vidare beskriver Normann och Ramirez (1993, s. 65) utmaningen det 

medför att minska glappet mellan kund, företag och de kompetenskrav som ligger inom 

processarbetet. Processarbetet innebär att bygga relationer med flera aktörer, att kunden 

involveras samt att tillsammans skapa ett värde. Genom att ha processen i beaktning 

vinner man konkurrensfördelar genom långsiktiga kundrelationer (Normann & Ramirez, 

1993, s. 69-70). 
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6. SLUTSATS 
Om du är intresserad av att förstå hur ett företag som verkar på en eftermarknad i en 

B2B miljö kan använda denna studie för att finna nya strategier är detta kapitel 

relevant. Hur kan man skapa konkurrensfördelar genom långsiktiga relationer med 

fokus på mervärde till kund och på så sätt skapa lönsamhet genom ett nytt sätt att 

tänka? Hur ska företag praktiskt arbeta för att vara lönsamma på dagens marknad då 

konkurrensen är hög och kunderna får alltmer makt? 

 

6.1 FUNDAMENTALA ÅTGÄRDER 
Svaret på frågan om S-D logic är applicerbart för Komatsu Forest är ja, det är möjligt. 

Resultatet av studien är att det genom olika strategiska åtgärder är genomförbart, tillika 

lönsamt att använda relationsbaserade strategier på den aktuella eftermarknaden. Utifrån 

vår studie har vi funnit att de aktuella åtgärderna bör beaktas och bearbetas på olika sätt, 

därmed är vår presentation av resultatet, våra slutsatser samt våra praktiska 

implikationer indelade enligt fundamentala, lönsamma och stöttande åtgärder.  

 

Fundamentalt för S-D logic och relationsinriktad marknadsföring såväl internt som 

externt är att finna andra konkurrensmedel än produkterna och dess prisnivå. Utifrån 

Komatsu Forest’s kunder kan konstateras att det inte heller är produkten och dess 

kvalitet i sig som avgör vilket varumärke kunden väljer att investera i. Vidare menar 

medarbetarna inom Komatsu Forest att deras produkter är mer kvalitativa än 

konkurrenternas vilka därmed bör upplysas om kundernas uppfattning. Att 

medarbetarna tror på vad de erbjuder samt står bakom varumärkets produkter är en stark 

fördel och viktigt för att nå ut till kunderna, dock bör dessa inse värdet av andra 

konkurrensfördelar vilka kunderna fattar sina investeringsbeslut utifrån. Utifrån de två 

perspektiv vi antar i denna studie (medarbetare och kunder) visar denna parameter 

tydligt att kunderna är mottagliga för S-D logic och det är av stor vikt att detta 

kommuniceras internt för att möjliggöra att möta kundernas behov och förväntningar.  

 

Som vi beskrev inledningsvis kan S-D logic betraktas som att marknadsföringen återgår 

till vad det var förr då relationen, kunskapen om och förståelsen för kunden var 

grundläggande. Komatsu Forest tillverkar skogsmaskiner vilka kräver en intensiv 

eftermarknad med omfattande service och diverse reservdelar i en bransch vilken i 

Sverige kan betraktas som konservativ och gammalmodig. Med detta vill vi påvisa att 

detta är en otrolig förutsättning för implementering av S-D logic då vi menar att 

kunderna, vilka i sin tur många gånger äger ett familjeföretag sedan generationer, är 

bekanta med relationsperspektivet och dess operativa funktion. Detta bekräftas genom 

att resultatet visar att kunderna uppskattar och värderar relationen och interaktionen till 

FLE högt och att Komatsu Forest idag står sina kunder väldigt nära. Vi kan genom detta 

bekräfta att både medarbetare och kunder visar en vilja samt att det finns goda 

förutsättningar till implementering av S-D logic. Vi vill dock belysa att relationen bör 

förhållas professionell för att undvika svikna löften och missförstånd. Det är av vikt att 

kunderna delges information men att det måste finnas tydliga riktlinjer för vad som skall 

hållas internt. Resultatet visar att kunderna inte vet om FLE har rätt verktyg och 

befogenheter vilket är bra då kunderna varken ska belastas med eller delges interna 

strategier för det dagliga arbetet. Dock framgick i fokusgruppen att deltagarna var väl 

medvetna om bristerna i system och andra verktyg som FLE är beroende av i sitt arbete. 

Att kunderna behandlas likvärdigt och professionellt är av vikt för att lyckas 

upprätthålla en enhetlig och trygg bild med kontinuitet av Komatsu Forest. Därmed bör 
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försiktighetsåtgärder antas för att hantera vilken information som förmedlas till 

kunderna och framförallt i vilket syfte kunderna delges denna.  

 

Resultatet visar att man internt inom Komatsu Forest värderar långsiktiga relationer 

högt. Detta menar vi också beror på den tradition som finns etablerad i företaget med 

rötter i den gamla tidens marknadsföringsstrategier. Vad som tycks vara svårare är dock 

att veta hur man ska gå tillväga för att operativt verka långsiktigt. Därmed är detta en 

primär åtgärd som bör behandlas tidigt. För att uppnå långsiktiga relationer med kunder 

och kundkapital bör Komatsu Forest implementera en långsiktig medvetenhet i alla led. 

Genom att kontinuerligt hålla de löften som varumärket förmedlar kan företaget 

undvika att knyta besvikelser till varumärket. När Komatsu Forest förmedlar ett visst 

budskap är det av yttersta vikt att detta upprätthålls. Detta innebär att det föreligger 

enlighet i det processarbete företaget arbetar med där alla känner till och förmedlar 

samma budskap hela vägen fram till slutkund. Det förmedlade budskapet ska skapas 

tillsammans med kunden för att kunna hålla de löften som ges. Den slutsats vi kan dra 

är att kunden bör bli involverad i processen av varumärket och dess betydelse och att 

processen måste stärkas där varje medarbetare måste förstå innebörden av varumärket.  

 

Vidare har personalen en förståelse för att kunden bör vara involverad i processen vilket 

lägger en god grund för S-D logic. Då förståelsen redan finns är det relevant att 

tvärfunktionellt ta tillvara detta och lära hela organisationen att involvera kunden. Vad 

vi syftar på är att även organisationen bakom FLE aldrig får glömma slutkunden och 

dess totala värde för Komatsu Forest. Resultatet av studien visar att kunderna inte med 

säkerhet vet om Komatsu Forest tar tillvara på deras kunskaper och erfarenheter eller 

inte. Vi menar att det inte är relevant att den enskilda kunden har inblick i huruvida 

Komatsu Forest gör detta eller inte men att det är av stor vikt att visa intresse för 

kundens åsikter och behov för att påvisa företagets intresse för att möta dessa.  

 

Primärt för S-D logic är värdet av humankapitalet. Det är av oerhörd vikt att 

organisationen belyser, uppmuntrar och tar tillvara medarbetarnas spetskompetenser och 

visar på deras betydelse för företaget. Då kunderna utgår från vilka aktuella behov de 

har när de tar kontakt med Komatsu Forest och därmed väljer vem de ska vända sig till, 

finns en god förutsättning för att differentiera och förtydliga medarbetarnas kunskaper. 

Det är såväl effektivt som lönsamt att låta medarbetarna specialisera sig inom vissa 

områden för att bättre kunna tillfredsställa kunderna och därmed öka såväl mervärdet 

för kunden som lönsamheten för företaget. Vidare visar resultatet av studien att 

kunderna känner förtroende för Komatsu Forest i helhet och inte bara för en specifik 

kontaktperson vilket också minimerar risken med att specialisera kunskaperna inom 

företaget. Detta medför en praktisk åtgärd då viss personal besitter specialiserad 

kunskap vilket förutsätter att ny personal bör introduceras parallellt med den person 

som slutar arbeta för företaget. Genom denna process möjliggörs överföring av kunskap 

och kan därmed avhjälpa problemet med det generationsskifte som sker inom branschen 

och personalen.   

 

Resultatet av vår studie visar att medarbetarna inom Komatsu Forest värderar 

vidareutbildning i stor utsträckning. Vi argumenterar därmed för att företaget i sin tur 

bör värdera medarbetarna lika högt genom att bistå med kontinuerlig utbildning och 

utveckling inom organisationen. Detta är ett sätt att belysa humankapitalet och därmed 

visa uppskattning för medarbetarna och deras arbete. Om Komatsu Forest ökar 

tillfredsställelsen inom organisationen ytterligare bör även medarbetarna uppleva att de 
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värderas högt som enskilda individer inom organisationen vilket i sin tur talar för fokus 

på specialiserade kunskaper och att värderas som humankapital inom organisationen 

vilket är primärt för S-D logic. Detta påvisar intern kommunikation som en strategisk 

åtgärd för implementering av S-D logic. 

 

I anslutning till detta är det relevant att också inse värdet av FLE. Resultatet av studien 

visar på en skev fördelning av resurser mellan medarbetare på serviceanläggningarna 

och de på huvudkontoret. I enlighet med S-D logic menar vi därmed att omfördelning 

av resurser bör ske. FLE är den primära källan till såväl försäljning som långsiktiga 

kundrelationer. Resultatet av studien visar också att personal på huvudkontoret inte vet 

(medelvärde nära 3) huruvida FLE har rätt verktyg och befogenheter i sitt arbete. Detta 

påvisar den interna processen och vi menar att det är aktuellt är arbeta med intern 

kommunikation för att den värdeskapande processen ska fungera hela vägen till 

slutkund. S-D logic förespråkar tvärfunktionellt arbete där delar i organisationen 

samarbetar och delar information för att möjliggöra bästa lösningen för kund. Detta 

innebär att organisationens delar bör lära av varandra och även hjälpa varandra i det 

operativa arbetet för att uppnå lönsamhet. För att kunna tillfredsställa kundernas behov 

behövs (1) att man delar information om kunden internt (2) att alla innehar 

servicekunskaper. Teoretiska implikationer visar på vikten av att hela företaget 

involveras för att skapa ett ömsesidigt värde med kunden därmed menar vi att Komatsu 

Forest bör utveckla det tvärfunktionella arbetet där hela organisationen representerar 

alla delar och där back-office personal har bättre förståelse för FLE och deras arbete. Då 

kunderna värderar FLE som en avgörande faktor för deras framtida relation till Komatsu 

Forest samt att det är FLE som står i skottlinjen för försäljningen är det också avgörande 

att dessa ges förutsättning för att kunna utföra sina arbetsuppgifter effektivt. Dessa bär 

ett tungt ansvar då de såväl ansvarar för att representera Komatsu Forest, dess 

varumärke och värden som att ta tillgodose kundernas behov och även känna kunderna.  

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning fundamentala åtgärder: 
 FLE 

- Behåll en nära men professionell relation till kunden 

- Delge kund information men det ska finnas tydliga riktlinjer om vad som 

ska hållas intern.  

 Varumärket 

- Involvera kunden i varumärkesetableringen 

- Medarbetare måste förstå innebörden av varumärket 

 Intern kommunikation 

- Ta till vara på medarbetarnas spetskompetenser 

- Innan medarbetare slutar inom företaget – introducera ny medarbetare 

parallellt 

- Värdera humankapitalet och bestå med vidareutbildningar 

- Samarbeta och dela information om kund och eget arbete 

 

Figur 26: Sammanfattning fundamentala åtgärder 
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6.2 LÖNSAMMA ÅTGÄRDER 
Den modell vi byggt utifrån befintliga teorier behandlar mervärde för kund och 

merförsäljning för företaget vilket i sin tur genererar lönsamhet för båda parter. För 

implementering av S-D logic som konkurrensfördel för Komatsu Forest är det av 

yttersta vikt att fokus ligger på långsiktiga kundrelationer. Genom att definiera och 

fokusera på merförsäljning riskerar Komatsu Forest att fastna i ett kortsiktigt perspektiv 

där målet är att uppnå tillfällig lönsamhet. Detta kan dock fortfarande ligga till grund 

vid tillfälliga erbjudanden som till exempel kampanjer. Vi vill dock belysa att denna 

strategi inte ger långsiktig lönsamhet och långsiktiga, hållbara kundrelationer då detta 

inte garanterar återkommande köp. Risken för att missbruka ett förtroende mellan kund 

och Komatsu Forest är stor vid arbete med mål för merförsäljning. Kunderna har ett 

stort förtroende för FLE och känner en stark lojalitet till dem vilket innebär att detta inte 

kan eller får missbrukas, detta ska ligga till grund för en långsiktig strategi. Komatsu 

Forest bör därigenom ta tillvara på denna grund, bearbeta och arbeta med definitionen 

av mervärde för kund. Då FLE känner att det är kundrelationen som ligger i beaktning 

kan ett arbete med långsiktigt mervärde få större genomslag än kortsiktig 

merförsäljning. Detta innebär således att FLE kan verka som en lönsam åtgärd om 

Komatsu Forest arbetar med att möta kundens behov och kontinuerligt erbjuda ett 

mervärde tillsammans med kunden. För detta krävs det en intern kommunikation där 

mervärde är fundamentalt för de erbjudanden som skapas tillsammans med kund. 

Genom att fokusera på mervärde kan ett relationsperspektiv appliceras på 

eftermarknaden hos Komatsu Forest vilket i sin tur leder till långsiktiga kundrelationer 

och lönsamhet för båda parter. Kunden får ett mervärde genom den helservice Komatsu 

Forest erbjuder vilket leder till att kunden blir helkund.  

 

I nästa led kan detta kopplas till kundkapital där kundens långsiktiga värde och den 

långsiktiga relationen till Komatsu Forest tas i beaktning och inte fokus på 

varumärkeskapital vilket går i enlighet med begreppet merförsäljning. Det är primärt att 

kunden upplever en varumärkestillhörighet till Komatsu Forest med tanke på att denna 

tillhörighet förenklar kundens köpprocess. Detta innebär att kunden får ett mervärde då 

köpprocessen blir lättare, kunden vet vilket varumärke denne ska välja. Med tanke på att 

företagskunder har begränsad tid och att de prioriterar val av ett pålitligt varumärke 

medför varumärkestillhörigheten ett mervärde. Lönsamheten för Komatsu Forest blir 

därmed given då kundens ökade varumärkestillhörighet medför att de väljer just deras 

varumärke. Detta har även en inverkan på den stolthet kunden känner inför att välja 

Komatsu Forest’s produkter. Vidare kan detta generera mervärde/merförsäljning för 

Komatsu Forest då kunden känner en stolthet för varumärket och väljer att köpa fler 

produkter av företaget då de upplever varumärkestillhörighet. Allt detta leder till 

återkommande köp och helkundserbjudande vilket ger ett mervärde för såväl kunden 

som Komatsu Forest. Detta innebär att varumärket har en inverkan på implementering 

av S-D logic genom mervärde för kund och Komatsu Forest. 

 

Vidare finns en nyfikenhet att mäta kundkapital hos medarbetarna och vi argumenterar 

för att denna mätmetod kan ligga till grund för förklaring av värdet av långsiktiga och 

täta kundrelationer. Genom att deklarera värdet av varje enskild kund och den vinst 

Komatsu Forest kan generera genom kontinuerliga köp av företagets produkter kan 

kundkapital förklara värdet av det arbete FLE utför. Vidare skapar detta ett mervärde för 

kunden då en stark relation till företaget medför att kunden känner till vilken produkt 

och service denne får och kan förvänta sig få. Genom kundkapital bör inte kunden 

lämna butiken utan att alla behov är uppfyllda vilket sparar tid för kunden (mervärde) 
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och medför möjligheter för merförsäljning för företaget. Vi vill dock påvisa att 

merförsäljning i detta avseende inte avser onödiga konsumtionsvanor utan representerar 

ett mått på att uppfylla kundens behov till den grad som är relevant. Detta påvisar även 

att kundkapital och att alla kundens behov är tillfredsställda kan påverka 

varumärkestillhörigheten.     

 

FLE blir en lönsam åtgärd då de möter och interagerar med kunden samt att de har en 

betydande roll för kunden.  Förtroende för FLE är grundläggande för kundens upplevda 

servicekvalitet och förtroendet påverkar kundens upplevelse av att få alla behov 

tillgodosedda. Detta innebär att förtroende är en viktig parameter då detta medför att 

kunden upplever ett mervärde och Komatsu Forest har möjlighet till lönsamhet genom 

att tillgodose alla kundens behov. Förtroende kan innebära att kunden anser att FLE gör 

allt för att deras behov ska bli tillgodosedda. Sambandet mellan att FLE tar tillvara på 

kundens kunskaper och erfarenhet och att kunden anser att alla deras behov är 

tillgodosedda innebär att co-creation är viktigt för att tillgodose kundens behov. 

Avseende att kunderna anser att de har förtroende för FLE finns en bra förutsättning för 

att implementera S-D logic vilket genererar mervärde för kunden och Komatsu Forest. 

För att uppnå detta krävs dock att Komatsu Forest tar tillvara på kundens kunskaper och 

erfarenheter då detta bör bidra till större förtroende och i sin tur möjliggöra att 

tillgodose kundens behov. För att skapa och ta tillvara på kundens kunskaper och 

erfarenheter rekommenderar vi att FLE arbetar nära kunden och involverar kunden i 

problemlösningen. Detta kräver i sin tur att den interna kommunikationen verkar på ett 

tvärfunktionellt arbetssätt. Här ska information om kunden delas mellan Komatsu 

Forest’s olika delar samt dokumenteras och följas upp. Om ett system och arbetssätt 

tillämpas för dokumentation kommer informationen lättare kunna spridas och en 

tvärfunktionell organisation med processarbete belyses.    

 

För att vidare diskutera den interna kommunikationen och processarbetet anser vi det 

viktigt att belysa de verktyg och stöd medarbetarna vidhåller att de har. När 

medarbetarna anser att de få utbildning upplever de även att de har rätt verktyg och stöd 

för att utföra sitt arbete. Med tanke på att personal vilka arbetar back-office anser att de 

i större utsträckning än FLE får utbildning bedömer de även att de i större utsträckning 

har rätt verktyg och stöd. Humankapitalets roll kan diskuteras då det finns skilda åsikter 

inom organisationen om de möjligheter som ges. Detta kan då vara en möjlig orsak till 

de skilda resultaten mellan back-office och FLE. Genom att omfördela resurser och ge 

FLE mer befogenheter genom fler utbildningstillfällen i systemstöd, arbetssätt och 

processarbete kan detta medföra att deras upplevelse av rätt verktyg och stöd i arbetet 

förbättras. Avseende föregående diskussion angående tillvaratagandet av kundens 

kunskaper och erfarenheter kommer utbildning att vara relevant för en tvärfunktionell 

organisation inom Komatsu Forest. Då förtroendet för FLE redan finns kan intern 

kommunikation med fokus på processarbete möjliggöra ett tvärfunktionellt arbete. Om 

utbildning påverkar upplevelsen av rätt verktyg och stöd kommer detta att medföra att 

FLE kan möta kundens behov i större utsträckning. För att möta kundens behov, det vill 

säga en lönsam åtgärd bör fokus ligga på de strategiska åtgärderna: FLE och intern 

kommunikation i form av utbildning, inneha rätt verktyg och stöd, arbeta tvärfunktionell 

samt dela information om kunden mellan organisationens olika delar.         
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För att ytterligare påvisa FLE som strategi för att implementera S-D logic vill vi 

argumentera för FLE som tydliga varumärkesbärare. Kunderna anser att FLE är 

väsentliga representanter för varumärket Komatsu Forest och detta kan bero på att det är 

via dem kunden möter företaget. Därmed är det viktigt att FLE förmedlar det budskap 

Komatsu Forest vill att kunden ska uppleva. Samtidigt vill kunden känna sig involverad 

vilket talar för co-creation. Utifrån de tidigare argument vi presenterat angående att ta 

tillvara på kundens kunskaper och erfarenheter bör detta inkluderas i det budskap 

varumärket står för. Genom att använda kundens erfarenhet och värdering av 

varumärket i marknadsföring skapar detta en plattform för igenkänning och därmed 

varumärkestillhörighet. För att möjliggöra implementering av S-D logic bör därmed 

även varumärket och dess budskap skapas tillsammans med kunden vilket endast går 

om FLE delar med sig av sina kunskaper om kund till övriga inom organisationen. Då 

FLE representerar varumärket Komatsu Forest bör resurser tillges FLE genom 

utbildningar och systemstöd för att möjliggöra gemensamt värdeskapande mellan kund 

och Komatsu Forest. Ytterligare en implikation är att FLE genomgående i sitt arbete bör 

inse att de är varumärkesbärare och representerar Komatsu Forest i sitt dagliga arbete. 

Genom att deras bemötande och service går i enlighet med co-creation (ömsesidigt 

skapande och lärande), fokus på långsiktiga kundrelationer (tillgodose kundens behov) 

och process (dela med sig av erfarenheter) kan S-D logic ge mervärde till såväl kund 

som Komatsu Forest. Fundamentala medel som rätt verktyg och stöd, utbildningar, rätt 

bemötande som går i enlighet med varumärket Komatsu Forest samt att tydligt tänka på 

att FLE är varumärkesbärare kan påverka implementeringen av S-D logic.   

 

6.3 STÖTTANDE ÅTGÄRDER 
I denna konservativa bransch, där byteshandel legat till grund för verksamheten under 

en lång tid bör det kännas naturligt att ändra från transaktionsmarknadsföring till ett 

tjänstefokuserat perspektiv där utbytet och interaktionen värderas högt. Detta menar vi 

är en förklaring till varför kunderna inte anser att butiksmiljön är väsentlig för deras 

relation till Komatsu Forest. Om incitament från byteshandel än idag är en fundamental 

del i hur denna bransch fungerar är det inte oväntat att butiksmiljön inte påverkar i 

samma utsträckning som den service som erbjuds och den interaktion som är primär för 

kunden. Därmed argumenterar vi för att butiksmiljön bör beaktas som en stöttande 

åtgärd i förändringsarbetet mot en relations- och tjänstefokuserad inriktning. Resultatet 

av studien visar att butiksmiljön inte har någon inverkar på varumärket, vi menar att 

kunden inte reflekterar över butiksmiljön då den idag inte är utarbetad alternativt 

välplanerad. Om denna undersökning återigen skulle genomföras efter att Komatsu 

Sammanfattning lönsamma åtgärder: 
 FLE 

- Involvera kunden och att alla deras behov är tillgodosedda 

- Dela information om kunderna till hela organisationen 

 Varumärket 

- Inse värdet av långsiktiga kundrelationer och kundkapital 

 Intern kommunikation 

- Fokusera på mervärde istället för merförsäljning 

- Ta till vara på kundens erfarenheter och kunskaper – involvera kunden 

- Dokumentera och följ upp kundbehov 

- Bistå personal med rätt verktyg, stöd samt utbildningar 

Figur 27: Sammanfattning lönsamma åtgärder 
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Forest omorganiserat och strukturerat butiksmiljöerna menar vi att detta kan ge andra 

resultat.  

 

Butiksmiljön har större betydelse för FLE än för kunderna. Vi menar att en välplanerad 

butikslokal därmed kan hjälpa FLE i sitt arbete vilket effektiviserar interaktionen med 

kunden. Därmed anser vi att butiksmiljön indirekt blir väsentlig också för kunderna. 

Gällande tjänstelandskapet som en strategisk åtgärd menar vi att Komatsu Forest bör 

betrakta butiksmiljön som en plattform för interaktion och ett verktyg för 

kommunikation med kunden och inte en försäljningskanal. Vi argumenterar för att 

lönsamheten därmed byggs utifrån långsiktiga kundrelationer och inte den kortsiktiga 

merförsäljningen i sig. Med detta menar vi att merförsäljningen kommer att förefalla 

naturligt i och med att FLE får bättre förutsättningar att tillgodose kundernas behov 

samt att båda parterna (FLE och kund) genom en välplanerad butikslokal för hjälp att 

identifiera de behov kunden möjligen har. Vår studie indikerar också att kunderna i 

princip efterfrågar merförsäljning då de påvisar den stora kostnad som föreligger deras 

besök i Komatsu Forest’s butik (stillastående maskiner). Därmed menar kunderna att 

det är av vikt att de får alla behov tillgodosedda innan de lämnar butiken vilket talar för 

ett stort utrymme för merförsäljning vilken möjliggörs genom förtroende och 

långsiktighet i relationen. Detta innebär att butiksmiljön inte bör vara en medveten 

strategi för merförsäljning utan en plattform för interaktion där kundens behov bli 

tillgodosedda. Vi menar att långsiktiga kundrelationen kan möjliggöras genom att FLE 

får rätt verktyg för detta där kartläggning av kundernas köpbeteenden och behov samt 

försäljningsnivåer ligger till grund för kontinuerlig uppföljning och individuellt 

anpassade lösningar. Om detta sker i en strukturerad arbetsmiljö, anpassad enligt ett 

traditionellt tjänstelandskap vilket förespråkar interaktion, kan Komatsu Forest genom 

tjänstelandskapet som strategisk åtgärd öka lönsamheten genom ökad kundnöjdhet. Att 

bygga om butiksmiljön där FLE’s arbetsmiljö förbättras innebär att resurser allokeras 

till FLE och påvisar värderingen och FLE’s betydelse för verksamheten. Detta kan 

därmed verka som en strategisk åtgärd genom att värdera FLE som humankapital.          

 

Då FLE och dess tillfredsställelse på arbetsplatsen har en direkt koppling till deras 

möjlighet att levererar servicekvalitet kan återigen belysas att butiksmiljön inte bör 

användas som en promotion-aktivitet utan snarare en interaktiv aktivitet. För att 

möjliggöra en servicekultur internt inom företaget kan tjänstelandskapet inte uteslutas 

som strategisk åtgärd dock kommer den inte att tillhöra primära åtgärder med hänsyn till 

relationens betydelse. Butiksmiljön kan därmed verka som ett komplement till 

interaktionen och fyller därmed en funktion i värdekedjan. 

Sammanfattning stöttande åtgärder: 
 Butikslandskapet 

- Betrakta butikslandskapet som en plattform för interaktion och 

kommunikation 

- Allokera resurser till medarbetare på serviceanläggningarna för att skapa 

en välmående arbetsplats 

 FLE 

- En välplanerad butiksmiljö underlättar medarbetarnas arbete vilket skapar 

en god förutsättning för kundnöjdhet och långsiktiga relationer till kunden 

 Intern kommunikation 
- Butiksmiljön ska verka som ett komplement i processarbetet 

Figur 28: Sammanfattning stöttande åtgärder 
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6.4 ALLT HÄNGER IHOP 
S-D logic är ett teoretiskt begrepp som är väl diskuterat i forskning inom 

marknadsföring. Många forskare har delgett sin syn på vad S-D logic egentligen står för 

och vi argumenterar för den substans kritiken egentligen innefattar. Forskare kritiserar 

olika begrepp och hur Vargo och Lusch definierar delar som ingår i S-D logic. Vad vi 

vill argumentera för är att S-D logic är ett samlingsbegrepp för den forskning som 

genomförts inom relationsmarknadsföring, det vill säga en sammansättning av teorier 

och olika forskares synsätt. Även om det är ett samlingsbegrepp för 

relationsperspektivet anser vi att detta var efterfrågat inom marknadsföringen och 

därmed av relevans. På dagens marknad där konkurrensen är stor och där kunden får allt 

mer makt krävs en förflyttning från transaktions- till relationsmarknadsföring. Från att 

se kunden som en måltavla till vilken marknadsföring riktas till att se denna som en 

interaktiv part där värdet skapas tillsammans ser vi S-D logic som en lösning på denna 

efterfråga. Vad gäller komplexiteten att verka mot företagskunder där en tätare relation 

krävs styrker ytterligare att S-D logic är än viktigare för företag som verkar i en B2B 

miljö och i detta fall på en eftermarknad där service är en central del. Teorier 

argumenterar även för svårigheten att segmentera företagskunder, i enlighet med S-D 

logic rekommenderar vi därmed att en ny typ av segmentering av kunder inom S-D 

logic är nödvändig. Då värdeskapande är en central del i teorin rekommenderar vi att 

segmentera marknaden enligt de värdegrunder enskilda kunder efterfrågar. Detta 

möjliggör att anpassa relationen och de budskap företag vill nå ut med baserat på de 

värden företaget, produkter och tjänster ger kunden.  

 

Med detta synsätt i fokus där S-D logic är ett samlingsbegrepp finner vi att ”alla delar 

hänger ihop”. Genom de strategiska åtgärderna vi presenterat finner vi att det finns 

fundamentala, lönsamma och stöttande åtgärder som tillsammans påverkar 

implementeringen av S-D logic inom Komatsu Forest. Detta illustreras i den reviderade 

modell vi presenterar nedan.            
 

 

 
 

 

 

 
 

Figur 29: Strategimodell - S-D logic; eftermarknad i en B2B kontext 
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Modellen ger en övergripande bild av de resultat vi funnit. Det som bör illustreras är 

den diskussion vi för angående samspelet mellan strategiska åtgärder för applicering av 

S-D logic och hur de olika delarna inom S-D logic (co-creation, relation och process) 

verkar gemensamt och interaktivt. Som stöttande åtgärd verkar tjänstelandskapet då det 

har ett samband med FLE och interaktionen med kund. Då FLE upplever att de arbetar i 

en välplanerad butiksmiljö påverkas även deras upplevelse av att interagera med kund 

vilket påverkar kundens upplevda servicekvalitet. Tjänstelandskapet påverkar indirekt 

varumärket Komatsu Forest då det påverkar FLE. Då kunden anser att FLE är 

varumärkesbärare innebär detta att tjänstelandskapet indirekt är det. FLE och den 

interna kommunikationen verkar som en fundamental åtgärd för att uppnå S-D logic 

inom Komatsu Forest. De är tydliga varumärkesbärare och har kontinuerlig kontakt med 

kunden. Detta påverkar den långsiktiga relationen till kunden och värdeskapandet. För 

att möjliggöra att FLE arbetar utifrån relationsmarknadsföring krävs en välplanerad 

organisation och processarbete bakom FLE. Därmed krävs en tydlig intern 

kommunikation där alla inom organisation känner till vad medarbetarna behöver för att 

möta kunden behov. Den interna kommunikationen och FLE sammanstrålar och 

påverkar kundens bild av varumärket Komatsu Forest. FLE behövs för att skapa värde 

tillsammans med kunden och den interna kommunikationen behövs för att möjliggöra 

långsiktiga relationer, gemensamt värdeskapande och processarbete där Komatsu Forest 

är en tvärfunktionell organisation. Varumärket är därmed en övergripande strategiskt 

åtgärd då kunden bedömer Komatsu Forest utifrån FLE vilket påverkas av den interna 

kommunikationen.  

 

Genom S-D logic och de strategiska åtgärder vi presenterar bör kunderna finna att de får 

ett mervärde av Komatsu Forest där en långsiktig relation är fundamental. Genom att 

skapa värdet tillsammans och att processen inom organisationen fungerar kan detta 

genomsyras till kund där de ser ett mervärde med att välja Komatsu Forest reservdelar 

och service. Servicekvaliteten höjs då kundens alla behov är tillgodosedda och värdet 

skapas tillsammans med kunden. Detta påverkar den upplevda servicekvaliteten vilket 

medför att kunden gör återkommande köp baserat på kundnöjdhet. Kunden får en 

helservice där alla behov är tillgodosedda hos Komatsu Forest och företaget får en 

helkund (kundkapital). Detta medför en långsiktig lönsamhet för Komatsu Forest då S-

D logic innebär en konkurrensfördel på marknaden. 
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7. SANNINGSKRITERIER 
För att få förtroende för oss som genomfört studien rekommenderar vi dig att läsa detta 

kapitel. Här får du svar på tillförlitlighet och varför studien kan antas vara 

generaliserbar. Kanske ska du använda vår studie i en egen studie och vill därför 

försäkra dig om att denna är användbar? 

 

7.1 VALIDITET 
Ejvegård (1996, s. 67) beskriver vikten av att uppfylla vissa krav för att studien ska 

generera pålitlighet inom vetenskapliga studier.  Ett mått på tillförlitligheten är validitet 

där forskaren kontrollerar att studien mäter det som är avsett att mätas, detta innebär att 

kriterierna som ställs upp för en studie måste kunna kontrolleras med rätt mätmetod 

(Ejvegård, 1996, s. 70-73). När vi skapar frågorna avstämmer vi dem mot den teori vi 

avser att testa. Påståendena är noga utformade och baserad på teorier vilkea täcker det 

område vi undersöker. Eliasson (2006, s. 17) påvisar hur validiteten i en studie kan 

höjas. Författaren presenterar att de begrepp man ska mäta bör avstämmas mot teorin 

samt att skapa indikatorer för att kontrollera begrepp som används i undersökningen. 

För att öka validiteten ytterligare skapar vi även indikatorer vilket mäter de strategiska 

åtgärder vi avser att testa. Vi har definierat vad relationsmarknadsföring innebär och 

inleder enkäten med att fråga om vikten av att ha en relation mellan företag och 

företagskund. Vidare skapar vi påståenden avseende de strategiska åtgärderna vilka 

sedan testas mot varandra för att finna relevanta samband. Genom den bearbetning vi 

gör innan, under och efter studien anser vi att studien uppfyller kraven på validitet.   

 

Validitet kan även kontrolleras för kvalitativa studier där forskaren kontrollerar om 

observationerna stämmer överens med de begrepp som man avser mäta. I en kvalitativ 

studie fungerar validiteten som ett mått på om svaren kan generaliseras till liknande 

miljöer (Eliasson, 2006, s. 18) Vår avsikt med fokusgruppen är inte att generalisera 

svaren eller kontrollera validiteten på just den studien. Denna studie fungerar som ett 

komplement till den kvantitativa undersökningen för att skapa en djupare förståelse. 

Genom kontroll och att frågor som ställs under fokusgruppen baseras på teorin ger detta 

en upplysning om att de frågor som ställde avsåg de områden vi önskade kontrollera. 

Vad gäller validitet för en fokusgrupp ställer Wibeck (2010, s. 144-145) upp några 

kriterier. Dessa är att miljön inte ska vara främmande för deltagarna, att deltagarna inte 

faller för grupptryck och planeringsfasen där bland annat intervjuarnas trovärdighet 

ställs på prov (Wibeck, 2010, s. 144-145). Vi följer de kriterier vilka kan påverkas så 

som platsen för fokusgruppen och gedigna förberedelser. För att inge förtroende delger 

vi deltagarna skriftlig information om fokusgruppen, vår studie och våra etiska 

åtaganden. Vad gäller deltagarnas frispråkighet och att de deklarerar sina egna åsikter 

fann vi trovärdigt. Deltagarna talade fritt med varandra och vågade stå för sin egen 

åsikt. Det är dock svårt för oss att avgöra om deltagarna sa allt de ville säga eller ej men 

som tidigare poängterats är denna studie enbart till för stöd för den kvantitativa 

undersökningen.   Genom en jämförelse mellan observationer under fokusgruppen och 

den kvantitativa kundundersökningen fick vi ett mått på om fokusgruppen mätte det 

som var avsett att mätas. 
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7.2 RELIABILITET 
För att studien ska generera pålitlig data krävs inte enbart validitet utan även reliabilitet. 

Eliasson (2006, s. 15) beskriver reliabilitet som att samma studie kan göras om i 

liknande miljöer och generera likvärdiga resultat. Ejvegård (1996, s. 67) belyser vikten 

av att konstruera pålitliga mätningar med tillförlitliga måttenheter. Eliasson (2006, s. 

15) poängterar vikten av att studien genomförs likadant till alla respondenter. Genom att 

vi genomför telefonenkäter kan detta ifrågasättas då vi är två personer vilka ställer 

samma frågor. För att försäkra oss om att vår påverkan ska minimeras och att frågorna 

ställs på samma sätt har vi satt upp kriterier. Detta innebär att vi endast säger påståendet 

som det är utan förklaring för att minimera inflytandet på respondenten. Anser 

respondenten att den inte förstå frågan väljer vi därmed att exkludera den. Vi har även 

samma ramverk att utgå från där vi säger exakt samma sak i presentation, frågeställning 

och avslut (appendix 4). I medarbetarenkäten är vi helt passiva i insamlingen av data då 

den genomförs genom en e-post enkät. Vidare väljer vi att inte inkludera obligatoriska 

svar på påståendena då vi vill att respondenten ska ha valmöjligheten att svara på de 

påståenden de önskar.  

 

Enkätens uppbyggnad är strategiskt planerad utifrån de områden vi undersöker och 

respondenten svarar enligt samma skala på alla frågor. Detta är ett medvetet val då vi 

vill förenkla svarsprocessen och förståelsen för alla frågor. Eliasson (2006, s. 16) 

beskriver olika sätt att öka reliabiliteten. Detta kan göras genom att mäta samma 

variabel på flera sätt och noggrant förbereder undersökningen. Vidare är det viktigt att 

samarbeta om fler än en person genomför undersökningen för att kontrollera data under 

insamlingen. Vi uppfyller dessa krav och anser det nödvändigt med hänsyn till att vi 

bland annat genomför telefonenkäter. Vidare har vi stor kontroll över den data som 

samlas in då vi genomför och dokumenterat svaren samtidigt i telefonenkäten. Genom 

de förberedelser, utformning av frågor, genomgående ordinal-skala i enkäterna och 

bearbetning kan vi förhålla oss objektiva till de svar vi får vilket påverkar reliabiliteten i 

studien. Vidare är samtliga påståenden noga kontrollerade mot den teorin vi presenterar. 

Genom att vi genomförde fokusgruppen innan vi konstruerade kundenkäten fick vi 

möjlighet att testa de områden vi önskade undersöka samt de teorier vi valt. Vi är dock 

medvetna om att en telefonenkät kan påverka respondenten att inte svara ärligt i 

frågorna och tar med detta i beaktning. Detta tillsammans med att vår yttre påverkan 

kan påverka reliabiliteten i studien kan ses som en brist i studiens utformande samtidigt 

som denna metod är mest relevant utifrån våra förutsättningar.  

 

Ejvegård (1996, s. 68) beskriver hur man kan testa reliabiliteten i studien kan testas där 

en metod är halveringsmetoden. Denna metod avser att jämföra avvikelser om man 

slumpmässigt delar upp enkäterna i två lika stora delar för jämförelse av svaren. Vi 

valde slumpmässigt ut sex frågor och delar upp kundenkäten för att jämföra avvikelser 

(se praktisk metod). Vid denna punkt fann vi att avvikelsen var liten vilken påvisar att 

ett större urval av respondenter i kundenkäten inte var nödvändigt.      

 

Vad gäller reliabilitet i en studie genomförd med en fokusgrupp menar Wibeck (2010, s. 

143) att fler forskare bör göra en analys av materialet för att sedan jämföra mellan 

varandra. Efter fokusgruppens genomförande läser vi igenom det transkriberade 

materialet och jämför med teorin. Detta hjälper oss att se de samband vi funnit samt de 

samband vi hade missat.  
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Appendix 1, försättsblad fokusgrupp 
 
FOKUSGRUPP, FRÖSÖN, 2011-02-14 

Vi är Karoline Holmbom och Frida Strindlund, vi kommer från Handelshögskolan i 

Umeå och arbetar just nu med vårt examensjobb. Vi ska på uppdrag av Komatsu Forest 

AB undersöka hur ni kunder ser på Komatsu Forest och hur kundrelationerna kan 

utvecklas.  

 

Vi vill poängtera att vi har fullständig tystnadsplikt och att det som sägs här idag är helt 

anonymt och vi hoppas därmed att ni känner er trygga och kan vara ärliga i era svar. 

Efter ert samtycke kommer vi att spela in samtalet och även detta material hålls 

konfidentiellt. 

 

Temat för den här fokusgruppen är er relation till Komatsu Forest och syftet är att vi ska 

få en bild av era tankar och åsikter. Vi vill höra era upplevelser vilket gör att det i den 

här diskussionen inte finns några rätt eller fel. Vi vill att ni ska tala utifrån era egna 

erfarenheter och förväntningar personligen.  

 

Ämnen vi kommer att behandla idag är butikslokalen, personalen och er interaktion med 

dem, vad det faktiskt är som tillhandahålls av Komatsu Forest, varumärket samt 

företaget i sin helhet. 

 

Tack för att ni ställer upp! 

 

 

Karoline Holmbom  

Frida Strindlund 

Handelshögskolan, Umeå Universitet 

Februari 2011 
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Appendix 2, diskussionsunderlag fokusgrupp  
 

Genomförd: 2011-02-14, kl. 15.00–16-30 

 
PRESENTATION: DELTAGARE 

- Beskriv vilka ni är; Er verksamhet, hur länge ni varit kunder hos Komatsu Forest 

(Valmet). Det här är för att vi ska lära känna varandra lite bättre innan vi sätter 

igång! 

TJÄNSTELANDSKAPET 

Scenario 1: Du upptäcker att du behöver åka till Frösön för att köpa reservdelar. Vad 

möter du och vad är viktigt för dig som kund i butikslokalen? 

 
Hjälpfrågor: 

- Vad ger butiken för signal om varumärket Komatsu Forest? 

(Hur överensstämmer imagen, bilden av vad varumärket står för, intrycket!) 

- Hur hjälper butikslokalen till i din kontakt med personalen? 

(hjälp erinran: hur kan lokalen i sig verka som ett hjälpmedel i kontakten, såsom 

utformning, belysning, möblering etc.) 

- Hur viktig är själva butiksutformningen vid ett besök?  

(jmf personal, bemötande och service, sortiment etc.) 

 
PARADIGMSKIFTE 

Scenario 2: Du kommer till butiken och genomför köpet av reservdelen och du sitter i 

bilen på väg hem och grunnar över ditt köp. Vad är det du har betalat för? 

 
Hjälpfrågor: 

- Om vi säger tjänster eller produkter, vad tillhandahålls på Frösön? 

(Varför köper du din reservdel? Kan man på något sätt se reservdelen som en 

tjänst?) 

 

Scenario 2.1: Ponera att du köper en reservdel till bilen, är då delen en produkt eller en 

tjänst för att du ska kunna transportera dig? 

 
Hjälpfrågor: 

- Hur värdesätter du den service du får? 

(ingår den i priset du betalat, är den gratis, är den viktigt för er etc.) 

 
VARUMÄRKE 

Scenario 3: Du slår dig ner vid frukostbordet på morgonen (om du har tid) och 

bläddrar igenom tidningen och Komatsu Forest annonserar, vad känner du? 

 
Hjälpfrågor: 

- Hur skulle du beskriva Komatsu Forest? 

(från maskinen till service till reservdelar) 

- Om du får säga tre saker, vad står varumärket för? 
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Scenario 3.1: Du bläddrar vidare i tidningen vid frukostbordet och ser en annons från 

John Deere, vad känner du? 

 
Hjälpfrågor: 

- Vad har du för bild av konkurrenterna? 

RELATION – CO-CREATION 

Scenario 4: Du kommer in i butiken och påbörjar en dialog med någon i personalen, på 

vilket sätt anser du att ni har samarbetat för att nå den bästa lösningen på ditt 

problem? 

 
Hjälpfrågor: 

(På vilket sätt förbereder du dig innan du kommer till butiken/hur beskriver du ditt 

problem. Vad är dina förväntningar) 

- Hur involverad är du? 

- Hur involverad vill du vara? 

- Finns det några nyckelpersoner för er? Är ni alltid i kontakt med samma person? 

- Vad är en relation för dig? 

- Vilken roll har du i relationen till Komatsu Forest? 

(är du en privatperson/företagare) 

- Hur skulle ni beskriva butikspersonalen? 

(vad är bra och vad kan bli bättre?) 

 
Avslut: 

Vad förväntar du dig när du interagerar med Komatsu Forest? (helhet) 

Vad förväntar du dig av butiksombyggnationen? 
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Appendix 3, försättsblad medarbetarenkät 
 

Hej! 

 

Vi kommer från Handelshögskolan vid Umeå Universitet och skriver just nu 

examensarbete för Komatsu Forest. Vi studerar ett paradigmskifte från 

transaktionsmarknadsföring till relationsmarknadsföring där syftet är att finna svar på 

om ett långsiktigt relationsperspektiv kan användas som en konkurrensfördel. Studien 

avslutas i juni 2011. 

 

Denna enkät distribueras till hela Komatsu Forest Sweden, det vill säga till samtliga 

medarbetare och ämnar till att skapa förståelse för (1) kommunikationskedjan (2) 

inställning/förhållande till nuvarande/framtida strategier.  

 

I enkäten är DU helt anonym, via den länk som du finner nedan kommer också dina 

svar att direkt registreras i databasen vilket gör att du även är anonym för oss som 

behandlar datan. Vidare kommer studien att publiceras så att DU kan ta del av våra 

slutsatser och analys.  

 

Ditt deltagande är av oerhörd vikt för oss för att vi ska kunna göra en relevant analys 

och därmed också viktigt för ert företag då våra slutsatser ska kunna bidra till era 

fortsatta strategiska beslut.  

 

Enkäten tar ca 4-5 minuter att fylla i och den skickas automatiskt tillbaka till databasen. 

Därmed behöver du inte själv skicka något svar. Sista svarsdag är fredag 18 mars. Om 

du har frågor till oss är du välkommen att e-posta via denna adress alternativt besöka 

oss i vårt rum (Parts business). 

 

Stort TACK för att du deltar i vår studie och bidrar till forskning på detta område! 

 
https://www.netigate.se/s.asp?s=48227X9004  

 

Hälsningar 

Karoline Holmbom 

Frida Strindlund 

Umeå Universitet för Komatsu Forest  

2011-03-09 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.netigate.se/s.asp?s=48227X9004
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Appendix 4, introduktion och avslut, telefonenkät 
 
INLEDNING 

Hej, jag heter x och ringer på uppdrag av Komatsu Forest. 

 

Jag läser vid Umeå Universitet och skriver just nu mitt examensarbete inom 

marknadsföring på uppdrag av Komatsu Forest. Vi ringer dig eftersom vi genomför en 

undersökning om kundens relation till Komatsu Forest och undrar därför om du har 5 

minuter över för att svara på undersökningen. 

 

Enkäten behandlar din relation till Komatsu Forest, personalen på 

serviceanläggningarna, serviceanläggningarna och varumärket Komatsu Forest.  

 

Jag vill poängtera att du är helt anonym i den här undersökningen, alla påståenden har 

en skala mellan 1 och 5. Om du svarar ett instämmer du inte alls på det påstående jag 

säger och om du svara 5 instämmer du helt. Känner du att du inte kan svara på en fråga 

eller om du inte förstår den är det bara säga till så hoppar vi över den frågan.  

 
AVSLUT 

Då var vi klara, vill du ha mer information om examensarbetet kan jag ta din e-post 

enkät och skicka information till dig?  

 

Tack så hemskt mycket för att du ställde upp och hjälpte oss, jag uppskattar det 

verkligen. Hoppas du får en fortsätt bra dag!  
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Appendix 5, kundundersökning, telefonenkät  
 

Alla frågor är baserat på en femgradig likert-skalan. 

1 är ”instämmer inte alls” och 5 är ”instämmer helt”  
 
S-D LOGIC – RELATION, CO-CREATION & PROCESS: 

1. Servicekvalitet innebär att jag och Komatsu skapar ett värde tillsammans co-

creation  

[antal svar: 154/154] 

2. Det viktigaste är att ha en bra relation till Komatsu  

[antal svar: 154/154] 

3. När Komatsus personal löser ett problem är det viktigt för mig att jag är 

involverad 

[antal svar: 154/154] 

 
KONKURRENSANALYS  

4. Kvaliteten på Komatsus och konkurrenternas produkter är likvärdiga 

[antal svar: 154/154]  

4.1. Komatsus produkter är mer kvalitativa (endast om svarar 1-3 på fråga 4) 

[antal svar: 50/154] 

 
FLE: 

Förtroende  

5. Jag har förtroende för butikspersonalen 

[antal svar: 154/154] 

 
Långsiktiga kundrelationer  

6. Komatsu’s personal är mån om att behålla mig som kund 

[antal svar: 154/154] 

7. Butikspersonalen har en viktig roll för att jag ska stanna som kund hos Komatsu 

[antal svar: 154/154] 

 
Kunskap 

8. Butikspersonal har bra kunskap om mig som kund 

[antal svar: 154/154] 

9. Det är viktigt att butikspersonal har bra kunskap om mig som kund 

[antal svar: 154/154] 

 
Humankapital  

10. Komatsu tar tillvara på mina kunskaper och erfarenheter 

[antal svar: 154/154] 

 
FLE och lojalitet 

11. Butikspersonalen påverkar min lojalitet till Komatsu 

[antal svar: 154/154] 

12. Jag känner endast lojalitet till den person jag interagerar med på Komatsu 

[antal svar: 154/154] 
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Förutsättningar 

13. Butikspersonalen har rätt verktyg och befogenheter för att avhjälpa mina behov 

[antal svar: 154/154] 

14. Butikspersonalen försäkrar sig om att jag har fått alla mina behov tillgodosedda 

innan jag lämnar butiken 

[antal svar: 154/154] 

 
TJÄNSTELANDSKAPET: 

Vikten av butiksmiljön 

15. Butiksmiljön är viktig för mig 

[antal svar: 153/154] 

 
Butiksmiljöns inverkan 

16. Butiksmiljön speglar hur jag ser på Komatsu 

[antal svar: 154/154] 

17. En välplanerad butiksmiljö får mig att vilja stanna kvar/hjälpa att identifiera 

mina behov 

[antal svar: 154/154] 

18. En välplanerad butikslokal hjälper till i interaktionen med Komatsus personal 

[antal svar: 154/154] 

 
VARUMÄRKE: 

Tillhörighet 

19. Jag tillhör de ”röda”/känner en tillhörighet till Komatsu 

[antal svar: 150/154] 

20. Jag känner en stolthet att använda Komatsus produkter 

[antal svar: 153/154] 

 
Påverkan av köpprocessen 

21. Min tillhörighet till Komatsu förenklar min köpprocess 

[antal svar: 154/154] 

 
FLE och varumärket 

22. Butikspersonalen representerar varumärket Komatsu 

[antal svar: 154/154] 

 
Involvering av kund och varumärke 

23. Min värdering av varumärket Komatsu stämmer överens med den bild företaget 

förmedlar 

[antal svar: 154/154] 

24. Varumärket Komatsu håller de löften som det står för/pålitliga 

[antal svar: 152/154] 

 
Hur många maskiner (kontrollfråga för spridning)  

25. Hur många maskiner äger du/ditt företag? 

En maskin [antal svar: 75/154] 

Flera maskiner [antal svar: 78/154] 

[antal svar: 153/154] 
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Appendix 6, medarbetarundersökning, e-postenkät 

 
Alla frågor är baserat på en femgradig likert-skalan. 

1 är ”instämmer inte alls” och 5 är ”instämmer helt”  
 
S-D LOGIC – RELATION, CO-CREATION & PROCESS: 

1. Servicekvalitet innebär att vi tillsammans med kund skapar ett värde 

 [antal svar: 64/64] 

2. Den starkaste konkurrensfördelen är att ha en bra relation till kunden 

[antal svar: 64/64] 

3. På min arbetsplats delar vi viktig information med varandra 

[antal svar: 62/64] 

 
KONKURRENSANALYS  

4. Kvaliteten på våra och konkurrenternas produkter är likvärdiga  

[antal svar: 64/64] 

 
FLE: 

Långsiktiga kundrelationer 

5. Det är viktigt att butikspersonalen är mån om att behålla våra kunder på lång sikt 

[antal svar: 63/64] 

6. Butikspersonalen har en viktig roll för att kunderna ska stanna som kund hos oss 

[antal svar: 62/64] 

 
Kunskap 

7. Det är viktigt att butikspersonalen har bra kunskap om kund 

[antal svar: 62/64] 

 
INTERN KOMMUNIKATION: 

Arbetstillfredsställelse 

8. Jag är tillfreds på min arbetsplats 

[antal svar: 61/64] 

 
Förutsättningar 

9. Jag har rätt verktyg och stöd för att utföra mitt jobb 

[antal svar: 61/64] 

10. Jag ges möjlighet till vidareutbildning 

[antal svar: 62/64] 

11. Jag värdesätter vidareutbildning 

[antal svar: 62/64] 

 
Informationsutbyte 

12. På min arbetsplats lär vi av varandra 

[antal svar: 61/64] 

(Här undersöker vi även fråga 3) 

 
Värdegrund, internt  externt 

13. Vår vision/affärsidé kommuniceras hela vägen till slutkund 

[antal svar: 61/64] 
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Servicekunskaper 

14. Jag har servicekunskaper för att kunna tillgodose kundens behov 

(svara även om du inte arbetar direkt med kund) 

[antal svar: 61/64] 

 
Humankapital 

15. Jag som anställd värderas högt av företaget 

[antal svar: 62/64] 

 
TJÄNSTELANDSKAPET: 

Butiksmiljöns inverkan 

16. Hur det ser ut i butiken speglar hur kunden ser på Komatsu 

[antal svar: 62/64] 

17. En välplanerad butikslokal är nödvändig för vår interaktion med kund 

[antal svar: 62/64] 

 
VARUMÄRKE: 

Kundkapital 

18. Det skulle vara värdefullt att kunna mäta den totala lönsamheten (under en 

livstid) per enskild kund 

[antal svar: 62/64] 

 
Kundens involvering 

19. Kunden är med och bestämmer värdet av vårt varumärke 

[antal svar: 60/64] 

 
För att se vad olika avdelningar anser 

20. Var jobbar du inom Komatsu Forest Sweden HB 

Teg, Umeå [antal svar: 10/12] 

 Servicedepå [antal svar: 52/154] 

[antal svar: 62/64] 

 
Vikten av butiksmiljön 

21. Butiksmiljön är viktig för mig (svarande: endast servicedepåerna)  

[antal svar: 52/52] 

 
Förutsättningar 

22. Butikspersonalen har rätt verktyg och befogenheter för att avhjälpa kundernas 

behov (Endast huvudkontoret) 

[antal svar: 10/10] 
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Appendix 7, kundundersökning, medelvärden och t-test 
One-Sample Statistics 

 
N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

1. Servicekvalitet innebär att jag och Komatsu skapar 
ett värde tillsammans.  

154 3,80 ,881 ,071 

2. Det viktigaste är att ha en bra relation till Komatsu.  154 4,26 ,831 ,067 
3. När Komatsus personal löser ett problem är det 
viktigt för mig att jag är involverad.  

154 4,40 ,700 ,056 

4. Kvaliteten på Komatsus och konkurrenternas 
produkter är likvärdiga.  

154 3,75 1,000 ,081 

4.1. Komatsus produkter är mer kvalitativa.  50 3,24 1,135 ,161 
5. Jag har förtroende för butikspersonalen.  154 4,13 ,927 ,075 
6. Komatsus personal är mån om att behålla mig som 
kund.  

154 4,01 ,960 ,077 

7. Butikspersonalen har en viktig roll för att jag ska 
stanna som kund hos Komatsu.  

154 4,29 ,783 ,063 

8. Butikspersonalen har bra kunskap om mig som 
kund.  

154 4,03 ,848 ,068 

9. Det är viktigt att butikspersonalen har bra kunskap 
om mig som kund.  

154 4,37 ,775 ,062 

10. Komatsu tar tillvara på mina kunskaper och 
erfarenheter.  

154 3,03 ,993 ,080 

11. Butikspersonalen påverkar min lojalitet till Komatsu.  154 4,01 ,889 ,072 
12. Jag känner endast lojalitet till den person jag 
interagerar med på Komatsu  

154 2,69 1,068 ,086 

13. Butikspersonalen har rätt verktyg och befogenheter 
för att avhjälpa mina behov.  

154 3,79 ,956 ,077 

14. Butikspersonalen försäkrar sig om att jag har fått 
alla mina behov tillgodosedda innan jag lämnar butiken.  

154 3,79 ,936 ,075 

15. Butiksmiljön är viktig för mig.  153 2,93 1,089 ,088 
16. Butiksmiljön speglar hur jag ser på Komatsu.  154 2,89 1,118 ,090 
17. En välplanerad butiksmiljö får mig att vilja stanna 
kvar/hjälpa att identifiera mina behov.  

154 3,24 1,010 ,081 

18. En välplanerad butikslokal hjälper till i interaktionen 
med Komatsus personal.  

154 3,40 ,904 ,073 

19. Jag tillhör de ”röda”.  150 3,52 1,157 ,094 
20. Jag känner en stolthet att använda Komatsus 
produkter.  

153 3,47 ,994 ,080 

21. Min tillhörighet till Komatsu förenklar min 
köpprocess.  

154 3,52 ,930 ,075 

22. Butikspersonalen representerar varumärket 
Komatsu.  

154 4,20 ,770 ,062 

23. Min värdering av varumärket Komatsu stämmer 
överens med den bild företaget förmedlar.  

154 3,71 ,863 ,070 

24. Varumärket Komatsu håller de löften som det står 
för.  

152 3,64 ,894 ,073 

25. Hur många maskiner äger du/ditt företag?  153 1,51 ,502 ,041 

 
 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0                                        

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

1. Servicekvalitet innebär att jag och 
Komatsu skapar ett värde tillsammans.  

53,507 153 ,000 3,799 3,66 3,94 

2. Det viktigaste är att ha en bra relation 
till Komatsu.  

63,626 153 ,000 4,260 4,13 4,39 

3. När Komatsus personal löser ett 
problem är det viktigt för mig att jag är 
involverad.  

78,014 153 ,000 4,403 4,29 4,51 

4. Kvaliteten på Komatsus och 
konkurrenternas produkter är likvärdiga.  

46,477 153 ,000 3,747 3,59 3,91 
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4.1. Komatsus produkter är mer 
kvalitativa.  

20,186 49 ,000 3,240 2,92 3,56 

5. Jag har förtroende för 
butikspersonalen.  

55,302 153 ,000 4,130 3,98 4,28 

6. Komatsus personal är mån om att 
behålla mig som kund.  

51,793 153 ,000 4,006 3,85 4,16 

7. Butikspersonalen har en viktig roll för 
att jag ska stanna som kund hos 
Komatsu.  

68,009 153 ,000 4,292 4,17 4,42 

8. Butikspersonalen har bra kunskap om 
mig som kund.  

58,950 153 ,000 4,026 3,89 4,16 

9. Det är viktigt att butikspersonalen har 
bra kunskap om mig som kund.  

69,974 153 ,000 4,370 4,25 4,49 

10. Komatsu tar tillvara på mina 
kunskaper och erfarenheter.  

37,901 153 ,000 3,032 2,87 3,19 

11. Butikspersonalen påverkar min 
lojalitet till Komatsu.  

55,910 153 ,000 4,006 3,86 4,15 

12. Jag känner endast lojalitet till den 
person jag interagerar med på Komatsu  

31,300 153 ,000 2,695 2,52 2,86 

13. Butikspersonalen har rätt verktyg och 
befogenheter för att avhjälpa mina 
behov.  

49,125 153 ,000 3,786 3,63 3,94 

14. Butikspersonalen försäkrar sig om att 
jag har fått alla mina behov tillgodosedda 
innan jag lämnar butiken.  

50,213 153 ,000 3,786 3,64 3,93 

15. Butiksmiljön är viktig för mig.  33,263 152 ,000 2,928 2,75 3,10 
16. Butiksmiljön speglar hur jag ser på 
Komatsu.  

32,084 153 ,000 2,890 2,71 3,07 

17. En välplanerad butiksmiljö får mig att 
vilja stanna kvar/hjälpa att identifiera 
mina behov.  

39,808 153 ,000 3,240 3,08 3,40 

18. En välplanerad butikslokal hjälper till 
i interaktionen med Komatsus personal.  

46,708 153 ,000 3,403 3,26 3,55 

19. Jag tillhör de ”röda”.  37,263 149 ,000 3,520 3,33 3,71 
20. Jag känner en stolthet att använda 
Komatsus produkter.  

43,197 152 ,000 3,471 3,31 3,63 

21. Min tillhörighet till Komatsu förenklar 
min köpprocess.  

46,943 153 ,000 3,519 3,37 3,67 

22. Butikspersonalen representerar 
varumärket Komatsu.  

67,693 153 ,000 4,201 4,08 4,32 

23. Min värdering av varumärket 
Komatsu stämmer överens med den bild 
företaget förmedlar.  

53,340 153 ,000 3,708 3,57 3,85 

24. Varumärket Komatsu håller de löften 
som det står för.  

50,236 151 ,000 3,645 3,50 3,79 

25. Hur många maskiner äger du/ditt 
företag?  

37,235 152 ,000 1,510 1,43 1,59 
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Appendix 8, medarbetarundersökning, medelvärden och t-

test 
One-Sample Statistics 

 
N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

1. Servicekvalitet innebär att vi tillsammans med kunden skapar 
ett värde.  

64 4,47 ,734 ,092 

2. Den starkaste konkurrensfördelen är att ha en bra relation till 
kunden.  

64 4,44 ,753 ,094 

3. På min arbetsplats delar vi viktig information med varandra.  62 3,61 1,092 ,139 
4. Kvaliteten på Komatsus och konkurrenternas produkter är 
likvärdiga.  

64 3,11 ,779 ,097 

5. Det är viktigt att butikspersonalen är mån om att behålla våra 
kunder på lång sikt.  

63 4,73 ,482 ,061 

6. Butikspersonalen har en viktig roll för att kunderna ska stanna 
som kund hos oss.  

62 4,53 ,646 ,082 

7. Det är viktigt att butikspersonalen har bra kunskap om kunden.  62 4,16 ,751 ,095 
8. Jag är tillfreds på min arbetsplats.  61 3,57 1,176 ,151 
9. Jag har rätt verktyg och stöd för att utföra mitt jobb.  61 3,03 1,154 ,148 
10. Jag ges möjlighet till vidareutbildning.  62 2,69 1,168 ,148 
11. Jag värdesätter vidareutbildning.  62 4,60 ,586 ,074 
12. På min arbetsplats lär vi av varandra.  61 4,05 ,884 ,113 
13. Vår vision/affärsidé kommuniceras hela vägen till slutkund.  61 3,48 ,942 ,121 
14. Jag har servicekunskaper för att kunna tillgodose kundens 
behov  

61 3,75 ,869 ,111 

15. Jag som anställd värderas högt av företaget.  62 2,82 1,048 ,133 
16. Hur det ser ut i butiken speglar även kundens bild av 
Komatsu.  

62 4,05 ,982 ,125 

17. En välplanerad butikslokal är nödvändig för vår interaktion 
med kunden.  

62 4,02 ,878 ,111 

18. Det skulle vara värdefullt att kunna mäta den totala 
lönsamheten (under en livstid) per enskild kund.  

62 3,55 1,051 ,133 

19. Kunden är med och bestämmer värdet av vårt varumärke.  60 3,97 ,956 ,123 
21. Butiksmiljön är viktig för mig.  52 3,79 1,016 ,141 
22. Butikspersonalen har rätt verktyg och befogenheter för att 
avhjälpa kundernas behov.  

10 3,40 ,699 ,221 

 
One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

1. Servicekvalitet innebär att vi tillsammans 
med kunden skapar ett värde.  

16,009 63 ,000 1,469 1,29 1,65 

2. Den starkaste konkurrensfördelen är att 
ha en bra relation till kunden.  

15,266 63 ,000 1,438 1,25 1,63 

       
3. På min arbetsplats delar vi viktig 
information med varandra.  

4,420 61 ,000 ,613 ,34 ,89 

4. Kvaliteten på Komatsus och 
konkurrenternas produkter är likvärdiga.  

1,123 63 ,266 ,109 -,09 ,30 

5. Det är viktigt att butikspersonalen är mån 
om att behålla våra kunder på lång sikt.  

28,483 62 ,000 1,730 1,61 1,85 

6. Butikspersonalen har en viktig roll för att 
kunderna ska stanna som kund hos oss.  

18,684 61 ,000 1,532 1,37 1,70 

7. Det är viktigt att butikspersonalen har bra 
kunskap om kunden.  

12,179 61 ,000 1,161 ,97 1,35 

8. Jag är tillfreds på min arbetsplats.  3,812 60 ,000 ,574 ,27 ,87 
9. Jag har rätt verktyg och stöd för att 
utföra mitt jobb.  

,222 60 ,825 ,033 -,26 ,33 

10. Jag ges möjlighet till vidareutbildning.  -2,066 61 ,043 -,306 -,60 -,01 
11. Jag värdesätter vidareutbildning.  21,470 61 ,000 1,597 1,45 1,75 
12. På min arbetsplats lär vi av varandra.  9,273 60 ,000 1,049 ,82 1,28 
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13. Vår vision/affärsidé kommuniceras hela 
vägen till slutkund.  

3,943 60 ,000 ,475 ,23 ,72 

14. Jag har servicekunskaper för att kunna 
tillgodose kundens behov  

6,777 60 ,000 ,754 ,53 ,98 

15. Jag som anställd värderas högt av 
företaget.  

-1,333 61 ,188 -,177 -,44 ,09 

16. Hur det ser ut i butiken speglar även 
kundens bild av Komatsu.  

8,404 61 ,000 1,048 ,80 1,30 

17. En välplanerad butikslokal är nödvändig 
för vår interaktion med kunden.  

9,117 61 ,000 1,016 ,79 1,24 

18. Det skulle vara värdefullt att kunna 
mäta den totala lönsamheten (under en 
livstid) per enskild kund.  

4,109 61 ,000 ,548 ,28 ,82 

19. Kunden är med och bestämmer värdet 
av vårt varumärke.  

7,832 59 ,000 ,967 ,72 1,21 

21. Butiksmiljön är viktig för mig.  5,595 51 ,000 ,788 ,51 1,07 
22. Butikspersonalen har rätt verktyg och 
befogenheter för att avhjälpa kundernas 
behov.  

1,809 9 ,104 ,400 -,10 ,90 
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