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Sammanfattning 
Problem Tillverkningsindustrin är en mogen industri där vinstmarginalen på pro-

dukterna är små och konkurrensen mycket hård. Detta gör det svårt för 
både tillverkare och återförsäljare att vinna marknadsandelar och uppnå 
acceptabla vinstmarginalerna enbart med hjälp av grundprodukterna. 
Swecon som är återförsäljare för Volvo Construction Equipment försö-
ker därför finna alternativa metoder och vägar för att öka sina inkoms-
ter. En alternativ inkomstkälla är att utveckla utbud av tjänster som är 
bundna till företagets grundprodukter. 

Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Swecon i södra Sverige kan 
förbättra sina erbjudanden av befintliga tjänster kopplade till grundpro-
dukten samt utreda efterfrågan av nya sådana tjänster. 

Metod Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie av fem av Swecons lokalkontor 
samt fem kunder till dessa kontor. Den empiriska studien bygger främst 
på personliga intervjuer men även telefonintervjuer har använts. Samtli-
ga intervjuer spelades in samtidigt som de även dokumenterades skriftli-
gen. 

Resultat För att Swecon ska kunna förbättra sina erbjudanden av tjänster måste 
utveckling och förändring komma inifrån organisationen. Om inte per-
sonalen är motiverad och övertygad om fördelarna med helhetskoncep-
tet och de tjänster som detta innebär kan man inte heller övertyga kun-
den. Först efter en klar intern marknadsföring kan man gå ut och mark-
nadsföra externt. Motivering av personal sker bäst genom en omarbet-
ning av provisionssystemen för maskiner och avtal samt genom förbätt-
rande av rutiner för kommunikation, offerering och kundregistrering. 
Den interna marknadsföringen skulle främjas genom en uppdatering och 
samkörning av datasystem samt genom att anpassa lokaler bättre. I den 
interaktiva och externa marknadsföringen med kunden och maskinfö-
rarna bör Swecon använda fältmekanikerna mer samt presentera kunden 
för personalen på Swecon då han köper en ny maskin. Utöver detta ser 
vi ett behov för Swecon att bli mer konkurrenskraftiga i sina avtal, i syn-
nerhet finansiering och försäkring. Vi ser även möjligheter att erbjuda 
kunden ytterligare tjänster som utbildning av förare samt uthyrning och 
leasing av maskiner. 
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Abstract 
Problem The manufacturing industry is a mature industry where the profit mar-

gins are small and the competition is hard. This makes it hard for both 
manufacturers and resellers to gain market shares and reach reasonable 
profit margins only by selling products. Therefore Swecon who is resel-
ler for Volvo Construction Equipment tries to find alternative methods 
and ways to increase their profit. An alternative source of income could 
be to develop the range of services that are connected to the ground 
products. 

Purpose The purpose of the thesis is to examine how Swecon in southern Sweden 
can improve their offers of existing services connected to the ground 
product and investigate the demand of new such services. 

Method This study is based on a qualitative study of five of Swecons local offices 
and five of Swecons customers. The empirical framework is mostly 
based on personal interviews but in some cases information was re-
trieved by using phone interviews. All interviews were recorded and put 
into writing. 

Results For Swecon to become better in their offerings of services the develop-
ment and change must come from within the organization. If the em-
ployees are not motivated and convinced about the advantages of the 
services neither is the customer. Not until a clear and correct internal 
marketing has been implemented an external marketing can be success-
ful. The motivation of the salespeople is best done by changing the re-
warding system for machines and contracts and by making clear routines 
for communication, offerings and customer registration. In the interac-
tive and external marketing towards the customer and drivers Swecon 
should use the field mechanics more and also present the customers to 
Swecons employees at the time of purchase of a new machine. In addi-
tion to this we see a need for Swecon to become more competitive in 
their current services, especially financing and insurance. We also see an 
opportunity to offer the customer services like education and training of 
drivers. We also see a customers need for renting and leasing machines 
when the work load is heavy. 
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1 Inledning 
Detta kapitel är en introduktion av uppsatsen som börjar med en kort beskrivning av bak-
grunden till val av ämne, vilket övergår i en problemdiskussion och syfte. Avslutningsvis 
presenteras en disposition för resterande delar av uppsatsen.  

1.1 Bakgrund 
Det var under en föreläsning av Leonard L. Berry från Texas A & M University som 
intresset för uppsatsämnet väcktes. Dr. Berry är en framstående forskare inom servi-
ces marketing och föreläsningen handlade om att ”traditionella” tillverkande företag 
som General Electrics (GE) satsar mer och mer på servicen runt produkterna. Anled-
ningen till detta är att många företag har små marginaler på sina tillverkade produkter 
och ser bättre tillväxtmöjligheter inom servicesektorn. Att öka serviceerbjudandet till 
kunden kan inte bara leda till ökad vinst utan även till lojala och nöjda kunder, vilket 
är en förutsättningen för att ett företag skall behålla sin konkurrenskraft även i fram-
tiden (Berry, 1999). Idag genereras 60% av General Electrics vinst av företagets servi-
cesektor och tillväxten är mycket god (Personlig kommunikation Dr. S. Cadwallader, 
2004-08-22). Detta är väldigt fascinerande med tanke på att General Electric är ett av 
världens största tillverkande företag. 

Uppsatsämnet är i högsta grad även aktuellt i Sverige. Sverige har en lång tradition 
som industrination och den svenska ekonomin är till stor grad beroende av den till-
verkande industrin (Henricson, 2004). Många av tillverkningsföretagen verkar dock 
gentemot en äldre och mogen marknad där konkurrensen är hård och marginalerna 
små. Detta har lett till att många företag valt att flyttat sin produktion och enligt Ste-
fan Fölster chefsekonom på svenskt näringsliv har 300 000 arbetstillfällen försvunnit 
från Sverige de senaste fem åren (Bodell, 2005). Undersökningsföretaget TEMO frå-
gade nyligen 5 000 företag inom Svenskt Näringsliv om de hade planer på att flytta 
hela eller delar av sin verksamhet utomlands. Vart femte företag, främst inom till-
verkningsindustrin svarade då att de planera att flytta inom en femårsperiod (Bodell, 
2005). Det finns dock ljusningar i den Svenska ekonomin. Nyligen publicerade 
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) en rapport som 
konstaterar att servicenäringarna har vuxit kraftigt i Sverige och andra OECD-länder 
(Hallgren, 2005). Enligt rapporten är det inom tjänsteområdet som potentialen finns 
för ökad tillväxt och sysselsättning, vilket tyder på att de svenska industriföretagen 
skulle kunna tjäna på att utveckla serviceerbjudanden till kunderna. Om de svenska 
företagen ökar sina marginaler kanske de väljer att inte flytta sina verksamheter från 
Sverige.   

För att undersöka intresset för uppsatsämnet bland de svenska företagen kontaktade 
vi Scania Lastvagnar, ASSA AB, Volvo Personvagnar och Volvo Construction 
Equipment. Samtliga företagen visade gott intresse för ämnet och Volvo CE rekom-
menderade oss att kontakta Swecon som är återförsäljare för Volvo CE. Swecon be-
driver en verksamhet som fokuserar sig på försäljning, finansiering, service och un-
derhåll av Volvos anläggningsmaskiner. Swecon har som mål att kunna erbjuda kun-
den ett helhetskoncept där samtliga av kundens behov skall tillmötesgås. Efter samtal 
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med Swecon konstaterade vi att företaget var ett lämpligt mål för studien och vi åkte 
till huvudkontoret i Eskilstuna för att möta företagets representanter. Under mötet 
enades vi om att det vore intressant att undersöka hur Swecon kan utveckla och ut-
vidga sina nuvarande tjänster. Swecon föreslog att vi skulle begränsa vår undersök-
ning till södra Sverige då detta skulle utnyttja resurserna på bästa sätt. Kundunderla-
get är störst i södra Sverige och bortsätt från de allra nordligaste delarna anser Swecon 
att marknaden i södra Sverige är representativ för övriga landet.   

1.2 Företagspresentation 
Swecon Anläggningsmaskiner AB är Sveriges största oberoende återförsäljaren av 
Volvo Construction Equipment och är verksamma i Sverige, de baltiska länderna 
samt delar av Tyskland (Volvo CE, 2004). Swecon är ett relativt ungt företag och bil-
dades först år 1999 och ägs av Svenska Lantmännen. Innan dess skedde försäljningen 
och distributionen av Volvos anläggningsmaskiner, varor och tjänster av oberoende 
verkstäder och säljkontor. Idag sker detta i en samordnad företagsorganisation med 
namnet Swecon. Genom detta är Swecon idag den mest rikstäckande återförsäljaren i 
Sverige med ett stort antal sälj- och servicekontor spridda över hela landet. Huvud-
kontoret är beläget i Eskilstuna i nära anslutning till Volvo Construction Equipment 
AB, som är tillverkare och leverantör av Volvos hela utbud av anläggningsmaskiner. 
Koncernen har idag cirka 550 anställd och omsätter cirka 2,8 miljarder per år (Swe-
con, 2005). 

Swecons målsättning är att ”vara en naturlig och pålitlig samarbetspartner” och deras 
affärsidé är att tillhandahålla ett brett utbud av anläggningsmaskiner, allt från små 
minigrävare till stora ramstyrda dumprar (Swecon, 2005). Till detta erbjuder de kun-
den olika varor och tjänster som är bundna till dessa produkter. Målet är att kunden 
genom detta inte bara skall köpa en maskin, utan en totallösning. 

De varor som Swecon erbjuder är i huvudsak redskap, tillbehör, reservdelar och för-
brukningsmaterial. Dessa varor köps till stor del in från andra tillverkare, vilka är 
specialiserade på det specifika området och kan hålla den höga kvalitet som Volvo 
och Swecon kräver. Redskapen de erbjuder är allt från skopor och plogar till demole-
rings- och specialverktyg. Tillbehör och reservdelar är enbart Volvo originaldelar, 
detta för att garantera kunden en driftsäker och hållbar maskin. Även förbruknings-
material såsom smörjoljor och skoptänder ingår i Swecons sortiment. De tjänsterna 
som Swecon erbjuder i dagsläget är finansiering, försäkring, service- och reparations-
avtal. 

1.3 Problemdiskussion  
Tillverkningsindustrin är en mogen industri där vinstmarginalen på produkterna är 
små och konkurrensen mycket hård. Detta gör det svårt för både tillverkare och åter-
försäljare att vinna marknadsandelar och uppnå en god tillväxt enbart med hjälp av 
sina grundprodukter (Volvo CE, 2005). Swecon och många andra företag försöker 
därför finna alternativa metoder för att öka sina inkomster. En alternativ inkomstkäl-
la är att utveckla utbudet av tillbehör och tjänster som är bundna till själva grund-
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produkten, i detta fall anläggningsmaskiner från Volvo. Swecon vill inte enbart er-
bjuda en produkt utan Swecon vill erbjuda kunden en helhetslösning (Swecon, 2005). 
Målet är att helhetslösningen skall tillgodose kundens samtliga behov. En lösning kan 
tänkas innehålla allt från kundinformation, utbildning, finansiering, försäkring, till 
service och underhåll. Men för att kunna erbjuda ett helhetskoncept som passar den 
enskilda kunden måste man veta vad för sorters tjänster och tillbehör kunden kan 
tänkas efterfråga både nu och i framtiden. Man måste även få kunden att inse förde-
larna med dessa tjänster för att man ska kunna värdera och prissätta tjänsten utefter 
den uppfattade kundnyttan (Hallström & Jönsson, 1991). Skillnaderna mellan kun-
dernas olika behov och vad de värdesätter kan vara mycket stora. Detta medför att 
det är viktigt att kunna erbjuda ett brett utbud av maskiner och tjänster, framförallt 
för att kunna skräddarsy erbjudanden till kunderna och tillgodose deras individuella 
behov. Det finns inga genvägar till en nöjd och återkommande kund utan vägen till 
detta går genom ett nära samarbete och en vakenhet till kundens nutida och framtida 
behov (Hallström & Jönsson, 1991). 

Grunden till ett bra serviceerbjudande måste dock byggas inifrån organisationen. 
Utan en motiverad personal är det svårt att skapa givande erbjudande till kunderna då 
inte ens företagets egen personal är övertygad om tjänstens eller produktens fördelar 
(Petersson, 1992). Berry (1999, s.174) skriver dessutom att ”om de anställda känner sig 
som delägare i företaget gör de med större sannolikhet det som krävs för att upprätt-
hålla företagets framgångar. Ägarna har inte bara mycket att vinna av detta, de har 
otroligt mycket att förlora ifall detta misslyckas”. För att kunna förbättra och utvidga 
Swecons tjänsteutbud måste vi alltså först börja med att se över Swecons interna or-
ganisation. Områden som är intressanta att undersöka är exempelvis hur säljarnas 
provisionssystem är uppbyggt och om de anställda känner att de får det stöd de behö-
ver, för att tillgodose kundernas behov.  

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Swecon i södra Sverige kan förbättra sina 
erbjudanden av befintliga tjänster kopplade till grundprodukten samt utreda efterfrå-
gan av nya sådana tjänster.  

1.5 Nulägesanalys 
Informationen i detta stycke kommer från samtal med ansvarig personal på Swecons 
huvudkontor samt samtal med säljare, verkmästare och lagerchefer. När information 
är inhämtad på annat håll är källan angiven i texten. 

Swecon är idag den ledande återförsäljaren av Volvo anläggningsmaskiner i Sverige. 
De står för större delen av den totala försäljningen av nya och begagnade maskiner 
(Swecon, 2005). Deras största konkurrenter på den nationella marknaden är Caterpil-
lar men även aktörer som PON Equipment och Eliasson Maskin är med och slåss om 
marknadsandelarna. På senare tid har även parallellimport av Volvomaskiner blivit 
populärare, mestadels från länder som Tyskland och England. Detta påverkar i första 
han försäljningen av nya maskiner, då dessa är billigare och näst intill identiska med 



 Inledning 

 4

dem som säljs av Swecon. Dock påverkas inte försäljningen av service och reservdelar 
i samma utsträckning då de parallellimporterade maskinerna har samma behov av re-
parationer och service. En orsak är också att Volvokunder har rätt till samma nyga-
ranti på sina maskiner oavsett i vilket land de är köpta, förutsatt att det är servade 
med Volvos originaldelar och att garantitiden inte gått ut. Swecon är i dessa fall skyl-
diga att åtgärda eventuella fel även om maskinen inte är köpt av dem. En fördel med 
detta är dock att kunden i fortsättningen oftast väljer att anlita Swecon, även efter att 
garantitiden har gått ut. 

Som tidigare nämnts är Swecons mål inte enbart att erbjuda sina kunder ett brett ut-
bud av anläggningsmaskiner, utan erbjuda kunden en helhetslösning. Idén med att 
erbjuda kunden en helhetslösning är inte unik för Swecon utan tillämpas av många 
inom branschen. Caterpillar som är en av världens största tillverkare av anläggnings-
maskiner har länge arbetat med att erbjuda kunderna tjänster. De har dock inte varit 
etablerade på den svenska marknaden lika länge som Volvo och deras varumärke är 
inte lika inarbetat bland de svenska kunderna. Men ett starkt varumärke är ingenting 
som Volvo kan tillförlita sig på för all framtid. För även fast Swecon har en trogen 
skara Volvokunder så sker en utveckling av vad kunden efterfrågar, både vad det gäll-
er maskiner och tjänster. Swecon måste därmed kunna erbjuda både bättre nya ma-
skiner och tjänster samt kunna ge en konstant förbättrad helhetslösning på kundens 
problem. Detta inser både Volvo CE och Swecon och de har ett stort intresse av att 
finna helhetslösningar för sina kunder.  

Att erbjuda kunden en totallösning är ett relativt nytt koncept för Swecon och möj-
ligheten att skräddarsy tjänsterna är i dagsläget förhållandevis liten. För närvarande 
erbjuder Swecon finansierings-, försäkrings-, service- och reparationsavtal. 

Finansieringen sker i samarbete med Handelsbanken Finans. Om kunden önskar att 
teckna ett finansavtal sätter Swecon kunden i kontakt med HB finans som utarbetar 
ett låneerbjudande. I och med detta samarbete lägger Swecon ut arbetet med finansie-
ringen och behöver inte sitta på de finansiella resurserna eller kompetenserna som 
krävs för finansieringsverksamhet. Finansieringen ger kunden möjligheten att köpa 
maskinen på avbetalning mot en viss ränta och därmed behöver kunden inte betala 
hela maskinen direkt vid själva köptillfället (Sweconkatalogen, 2005). 

Försäkringen sker i samarbete med if-Skadeförsäkring och AON Sweden AB. Kunden 
erbjuds ett grundpaket med möjligheten att teckna ett extra tilläggspaket. Syftet med 
tilläggspaketet är att skapa ett så kundanpassat avtal som möjligt. Paketen försäkrar 
kunden mot både materiella och immateriella skador (Sweconkatalogen, 2005). 

Service- och reparationsavtalen står Swecon själva för. Serviceavtalen omfattar det fö-
rebyggande underhållet på maskinerna medan reparationsavtalen även omfattar drif-
ten av maskinen. Reparationsavtalet ger kunden ett fast pris på reparationer av ma-
skinen oavsett omfattningen på skadorna. Det fasta priset är baserat på i vilken om-
givning maskinen arbetar och under hur många timmar maskinen är i drift. Service 
och reparationer utförs både ute i fält och på de olika lokalkontoren.  

Det är säljarna som är ansvariga för all försäljningen av maskiner och tjänster. Säljar-
na har ingen provision på försäljningen av de olika avtalen om inte avtalen säljs i an-
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knytning till en maskinförsäljning. Vid en maskinförsäljning får nämligen säljaren 
provision på den totala summan för köpet där då eventuella avtal bakas in. I dagsläget 
upplever Swecons ledning att de säljer väldigt få avtal. Frånsätt från försäljning av ma-
skiner och avtal är säljarna även ansvariga för marknadsföring och informations-
spridning till kunderna. Vid Swecons lokalkontor jobbar utöver säljaren även en 
verkmästare och en lagerchef.  

Verkmästaren ansvarar för verkstaden och dess personal. Det är verkmästarens arbete 
att lösa kundernas problem så fort som möjligt, då en stillastående maskin är väldigt 
kostsam för kunden. Verkmästaren har även personalansvaret för fältreparatörerna, 
vilka spelar en central roll i verksamheten. Utan möjligheten till att reparera och ser-
va maskiner ute i fält skulle kostnaderna för maskintransporter och förlorad arbetstid 
för kunderna bli alldeles för höga. Fältmekanikerna har mycket kundkontakt och 
spelar därmed in viktig roll i kommunikationen mellan kunden och personalen på 
kontoret.  

Lagerchefen ansvarar för att reservdelar och förbrukningsmaterial finns tillgängliga 
inom deras område. Distributionen av delar sker antingen genom försäljning över 
disk, genom verkstaden eller genom budbilsleverans vid kritiska haverier. Utbudet av 
delar sträcker sig från de nyaste modellerna och ända bak till maskiner som är upp till 
15 år gamla Detta är ett krav från Volvo CE:s sida och det är kostnadskrävande för 
Swecon att handha så gamla delar. Vid behov finns det även möjlighet att skaffa fram 
eller tillverka delar som är ännu äldre än så. 
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1.6 Disposition 
 

Kapitel Titel Innehåll 

1 Inledning Först presenteras bakgrunden till valet av ämnet följt av en 
företagspresentation. Sedan förs en problemdiskussion vilken 
senare övergår i rapportens syftet. Avslutningsvis presenteras 
en nulägesanalys. 

2 Metod I detta kapitel redogörs för vilken metod som har använts för 
att uppnå syftet med uppsatsen. Först beskrivs valet av ansats 
vilket övergår i metod val för informationsinsamling. Däref-
ter redogörs för vilka som ingår i urvalsgruppen och varför. 
Avslutningsvis beskrivs analysprocessen följt av en metoddis-
kussion.  

3 Referensram I referensramen redogörs för vilka teorier uppsatsen utgått 
ifrån för att nå syftet. Områdena som redovisas är ”Primär- 
och eftermarknad”, ”Marknadsföringsmixen”, ”Positione-
ring”, ”SWOT-analys”, ”Benchmarking”, ”Intern, interaktiv 
och extern marknadsföring”, ”Marknadsföring mot företag”, 
”Företagskundens köpbeteende”, ”Helhetskonceptet”, ”Ut-
bildning” samt ”Hyra och leasing”. Avslutningsvis samman-
fattas referensramen och kopplingarna mellan de olika områ-
dena visualiseras i en modell. 

4 Empiri I detta kapitel redogör vi för resultatet av den empiriska un-
dersökningen. Områdena som vi redovisar är ”Förbättring av 
befintliga tjänster” samt ”Efterfrågan av nya tjänster”. 

5 Analys I detta kapitel analyseras kopplingarna mellan teorierna i re-
ferensramen och resultaten i empirin. Avslutningsvis sam-
manfattas analysen i en utökad version av referensramens 
modell. 

6 Resultat I detta kapitel presenteras de slutsatser som dragits utifrån ka-
pitlen analys och empiri. Vi kommer att besvara syftet genom 
att redogöra för vilka konkreta åtgärder Swecon kan vidta. 

7 Avslutande 
diskussion 

I den avslutande diskussionen kommer vi att diskutera öppet 
kring svagheter och styrkor med rapporten. Här diskuteras 
även rapportens trovärdighet och förslag till vidare studier. 
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2 Metod 
I detta kapitel presenteras och diskuteras tillämpbara metoder för att genomföra syfte och 
mål med denna avhandling. Kapitlet inleds med en allmän diskussion runt metoder som 
efterföljs av valda metoder och informationsinsamling. Här presenteras även urval och 
analysförfarande. 

2.1 Val av ansats 
De två vanligaste forskningsinriktningarna inom samhällsvetenskapen är den kvanti-
tativa respektive den kvalitativa inriktade forskningen (Bryman, 2002). Kvantitativa 
metoder är mer formaliserade och strukturerade än kvalitativa metoder och kräver 
inte samma närhet till undersökningsobjektet (Holme & Solvang, 1997). Kvantitativt 
inriktad forskning använder sig framförallt av statistiska bearbetnings- och analysme-
toder och resultatet av kvantitativa undersökningar blir därav oftast statistik och siff-
ror (Halvorsen, 1992). 

Kvalitativa metoder däremot har en låg grad av formalisering och kvalitativa under-
sökningar har framförallt ett förstående syfte (Hartman, 2004). Huvudsyftet med 
denna metod är därav inte att den insamlade informationen skall vara generaliserbar 
utan huvudsyftet med kvalitativa metoder är att få en djupare förståelse om det som 
studeras samt att beskriva helheten av det sammanhang i vilket problemet uppkom-
mit (Holme & Solvang, 1997). Det är viktigt att den som genomför en kvalitativ stu-
die har ett öppet sinne mot ny information i syfte att finna även de ”underliggande” 
orsakerna till ett problem. Kvalitativt inriktad forskning använder sig framförallt av 
verbala analysmetoder vilket ställer större krav på närhet till det objekt som skall 
studeras (Bryman, 2002). 

Det är hur forskaren valt att formulera sitt undersökningsproblem som avgör om han 
eller hon i huvudsak kommer att bedriva en kvalitativ- eller en kvantitativforskning. 
Är det av intresse att besvara frågor såsom ”var? hur? vilka är skillnaderna? vilka är 
relationerna?” bör undersökaren i huvudsak använda sig av statistiska bearbetnings- 
och analysmetoder (Patel & Davidson, 2003, s. 14). Är man däremot intresserad av att 
tolka det man undersöker, såsom människors upplevelser eller om vill man besvara 
frågor som rör ”vad är detta? vilka är de underliggande mönstren?” så bör man an-
vända sig av verbala analysmetoder (Patel & Davidson, 2003, s. 14). 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Swecon i södra Sverige kan förbättra sina 
erbjudanden av befintliga tjänster kopplade till grundprodukten samt utreda efterfrå-
gan av nya sådana tjänster.  

Läser man rapportens syfte framgår det att vi inte har varit intresserade av var, hur el-
ler hur ofta någonting händer, utan varför det händer och vad de underliggande orsa-
kerna till detta är. Vi har formulerat ett kvalitativt syfte med avsikt att tolka och för-
stå vårt problem. Vi har i första hand varit intresserade av att tolka hur Swecons per-
sonal och kunder upplever olika företeelser och vad detta får för konsekvenser. En 
viktig punkt i undersökningen var exempelvis att studera kundernas uppfattning av 
Swecon. Det har i vårt fall varit nödvändigt att genomföra en kvalitativ studie då vårt 
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behov av flexibilitet och öppenhet för ny information har varit stort. Flexibiliteten 
var framförallt viktig för oss när vi undersökte hur Swecon kunde utvidga utbudet av 
tjänster kopplade till grundprodukten. Vid flera tillfällen följde vi upp nya infalls-
vinklar och idéer, som vi i slutändan förkastade eller tog fasta på. 

2.1.1 Relationen mellan teori och empiri 
Innan vi diskuterar vilken metod som användes för att samla in informationen till 
uppsatsen finner vi det lämpligt att diskutera problematiken med att knyta insamlad 
information till befintliga teorier och hur man som författare skall veta vilka teorier 
man bör inkludera i sin avhandling.  

Hartman (2004) nämner två olika synsätt som kan användas för att relatera teori och 
verklighet med varandra, hypotetiskt-deduktivt och induktivt synsätt. Enligt Hart-
man karakteriseras det hypotetisk-deduktiva synsättet av att man utgår från tidigare 
kända principer och teorier vilka sedan jämförs med det empiriska material som sam-
lats in. På så sätt styr den redan befintliga teorin vilken information som kommer att 
samlas in och hur den informationen kommer att tolkas. Studeras exempelvis studie-
motivationen bland högskolestudenter är det möjligt att utgå från allmänna teorier 
om motivation och utifrån dessa härleda hypoteser som sedan kan testas empiriskt på 
det speciella fallet. För den som arbetar induktivt är förhållandena dock omvända. 
Någon som arbetar induktivt ”följer upptäckandets väg” och studerar forskningsob-
jektet utan att ha förankrat undersökningen i tidigare teorier (Patel & Davidson, 
2003, s. 24). Detta betyder dock inte att undersökningen genomförs helt utan förut-
sättningar. Undersökarens egna idéer och föreställningar kommer ofrånkomligen att 
färga de teorier som produceras eller tillämpas. 

När vi undersökte de två synsätten ansåg vi dock att inget av synsätten passade vår 
undersökning i sina renodlade former. Från tidigare erfarenheter, samtal med handle-
daren och efter samtal med Swecon var det möjligt att innan studiens start identifiera 
kända teorier som har legat till grund för delar av studien och påverkat slutresultatet. 
Samtidigt ansåg vi det viktigt att följa upptäckandet väg när det gällde att utveckla 
nya tjänsteerbjudanden och vi ville ha flexibiliteten att utöka referensramen. Wallén 
(1996) presenterar ytterligare en metod för att samanföra teori och empiri, abduktion, 
som är en kombination av hypotetisk-deduktion och induktion. Detta synsätt anser 
vi lämpar sig mycket bra för vår undersökning. 

För att så tydligt som möjligt belysa vad som menas med att arbeta abduktivt använ-
der vi oss av det efterföljande exemplet som är inspirerat av Wallén (1996, s. 48). Om 
en bilist kommer in till en verkstad med en bil som hackar kan detta bero på många 
olika faktorer (bränsle, elektronik etc.). Mekanikern utgår från tidigare kända sam-
band och arbetar genom att utesluta olika faktorer. Efter att de ”troliga” orsakerna 
undersökts och uteslutits kan dock mekaniken tvingas inhämta ny kunskap och 
komplettera sin undersökning med ytterligare tester innan han eller hon kan lösa 
problemet. 
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Det är detta som menas med att arbeta abduktivt vilket vi hoppas att den efterföljan-
de bilden ytterligare skall belysa. 

 

Figur 2-1 Relationen mellan teori och verklighet (Patel & Davidson, 2003, s. 25) 

Vårt arbete med avhandlingen har alltså påmint mycket om det arbete som mekani-
kern i exemplet utförde. Vi genomförde undersökningen i två olika steg. Under un-
dersökningens första steg testade vi hur hållbar den första referensramen vi byggt upp 
var samtidigt som vi samlade in ny information. Med att ”testa” referensramen menas 
att vi undersökte hur relevanta de områden vi inkluderat i intervjuformuläret var. 
Gav respondenterna dålig respons på de frågor som satt upp exkluderades dessa ur in-
tervjuformuläret för att ersättas av andra som vi upptäckt var relevanta för studien. 
Det första steget i studien omfattade två besök på Swecons huvudkontor i Eskilstuna 
samt ett studiebesök på Volvo Construction Equipment, i syfte att få ökad förståelse 
för branschen och Swecon. Under den första fasen besökte vi dessutom två av Swe-
cons lokalkontor för att öka förståelsen för kunderna och Swecons interna organisa-
tion. Efterhand som undersökningens första fas fortskred kompletterade vi referens-
ramen och frågeformuläret genom följa upp olika områden samt förkasta andra. Efter 
att första fasen slutförts genomfördes de sista kompletteringarna på referensramen 
och intervjuformuläret. Efter detta genomfördes undersökningens andra steg. Under 
steg två besökte vi ytterligare tre lokalkontor samtidigt som vi kompletterade infor-
mationen som erhållits vid besöken hos de tidigare två kontoren. Fas två avslutades 
senare med intervjuer av kunderna till de fem olika lokalkontoren. En utförligare 
diskussion om detta kan läsaren återfinna under rubriken urval. 

2.2 Informationsinsamling 
Man delar ofta in information i två olika kategorier, primärdata och sekundärdata. 
Sekundärdata är information som redan finns tillgänglig genom artiklar, forsknings-
rapporter, litteratur, Internet etc. Sekundärdata har ofta samlats in för andra syften än 
vad som studeras av någon annan än forskaren. Det är därför viktigt att man är kri-
tisk när man studera sekundärdata och ställer sig frågorna var informationen kommer 
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ifrån samt i vilket syfte informationen har samlats in (Jacobsen, 2002). Primärdata å 
andra sidan är sådana data som forskaren själv samlat in från olika personer och 
grupper. Denna datainsamling är skräddarsydd för det specifika problemet och pri-
märdata samlas in genom intervjuer, observationer och frågeformulär (Jacobsen, 
2002).  

Vår rapport är baserat både på primär- och sekundärdata. Majoriteten av den sekun-
därdata vi samlat in kommer från litteraturen men delar av rapporten har baserats på 
artiklar från tidskrifter och Internet. Artiklarnas främsta användningsområde har va-
rit att finna stöd och idéer för nya produktbaserade tjänster. Vi har gjort försök att 
finna tidigare rapporter som kan vara till hjälp för vår studie. Framförallt har vi för-
sökt finna studier gjorda inom branscherna anläggningsmaskiner, skogsmaskiner, 
lastvagnar och fordonsindustrin. Fordonsindustrin är intressant för att den kommit 
längre med tjänstekonceptet än anläggningsmaskinbranschen medan skogsmaskiner 
och lastvagnar är branscher Swecon brukar jämföra sig med då deras produkter och 
kundunderlag påminner mycket om Swecons. Vi fann dock inga rapporter som var 
till hjälp för vår studie. Sökningen efter tidigare studier genomfördes med hjälp av In-
ternet, samtal med Volvo CE och samtal med entreprenörernas branschorganisation. 

För att samla in primärdata har vi i huvudsak använt oss av personliga intervjuer. 
Med personliga intervjuer menas sådana intervjuer där den som leder intervjun och 
respondenten sitter ”öga mot öga” med varandra. Genomförs en kvalitativ studie är 
det lämpligt att använda sig av personliga intervjuer för att samla in information 
(Hartman, 2004; Holme & Solvang, 1997; Patel & Davidson, 2003). Fördelen med 
personliga intervjuer är att det är en anpassningsbar och följsam metod som ger en 
”möjlighet att följa upp idéer, sondera svar och gå in på motiv och känslor på ett sätt 
som är omöjligt med enkäter” (Bell, 1993 s. 34). Personliga intervjuer ger intervjuaren 
en bättre möjlighet att bedöma respondentens sinnesstämning samt etablera en inter-
vjusituation där respondenten känner sig bekväm (Kvale, 1997). 

När intervjuer används för att samla in information måste två aspekter beaktas (Patel 
& Davidson, 2003). Det första som man skall tänka på är hur mycket ansvar som 
skall lämnas till intervjuaren, när det handlar om frågornas utformning och inbördes 
ordning. Detta kallar Patel och Davidson för grad av standardisering. Under ostan-
dardiserade intervjuer är det möjligt för intervjuaren att formulera om frågor och 
ändra om ordningen på dessa under intervjuns gång, om det är lämpligt för den speci-
fika intervjusituationen. Vid helt standardiserade intervjuer ställs liknande frågor i 
exakt samma ordningsföljd. Det andra man bör beakta är till vilken utsträckning frå-
gorna skall vara fria för respondenten att tolka beroende på sin inställning och tidiga-
re erfarenhet. Detta kallar Patel och Davidson (2003) för grad av strukturering. Un-
der högstrukturerade intervjuer ges respondenten mycket lite svarsutrymme och frå-
gorna är ofta formulerade så att möjliga svar endast är ”ja” eller ”nej”. Under låg-
strukturerade intervjuer ges respondenten mer svarsutrymme och frågorna är mer av 
typen ”vad anser du om…”.  

Används personliga intervjuer i en kvalitativ undersökning bör intervjuerna ha en låg 
grad av strukturering och en låg grad av standardisering (Hartman, 2004; Holme & 
Solvang, 1997; Kvale, 1997). Har man dock sedan tidigare klart för sig några av de 
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områden som bör behandlas under intervjun är det möjligt att genomföra en halv-
strukturerad intervju eller vad vissa författare kallar semistrukturerade intervjuer 
(Bryman, 2002; Kvale, 1997). En halvstrukturerad intervju går till så att intervjuaren 
utformar en intervjuguide som innerhåller de områden som han eller hon vill beröra. 
Intervjuaren för med stöd av intervjuguiden ett ”samtal” med respondenten. Respon-
denten ges mycket svarsutrymme och tillåts även stundtals att styra intervjun. På så 
sätt kan intervjuaren pröva tidigare idéer samtidigt som hon eller han kan få nya idéer 
på områden som bör behandlas i undersökningen (Kvale, 1997).  

Under studiens första del utförde vi enbart lågstrukturerade och ostandardiserade in-
tervjuer. Anledningen till detta var att inte ville riskera att överse några infallsvinklar 
som kunde visa sig vara avgörande för avhandlingens resultat. Samliga personer vi in-
tervjuade gavs möjligheten att ge sina tolkningar av de berörda områdena och vi följ-
de upp samtliga idéer som framkom. Genom att vi till en början gav respondenterna 
stort svängrum tror vi oss minimerat risken för att vår studie förbisätt några viktiga 
aspekter.  

Under studiens andra fas använde vi oss av halvstrukturerade intervjuer när vi besök-
te lokalkontoren. Vi använde oss av halvstrukturerade intervjuer för att intervjufor-
muläret vid denna tidpunkt var färdigställt samtidigt som vi önskade föra en dialog 
med respondenterna. Kunderna i urvalet intervjuade vi dock genom telefonintervju-
er. De kunder som ingick i undersökningen är entreprenadföretag och ägarna till des-
sa var väldigt sällan vid hemkontoret. Önskade vi träffa ägarna var alternativet att 
träffa dem på en av deras byggarbetsplatser. Då dessa platser många gånger låg långt 
ifrån bebyggelsen skulle personliga intervjuer vara både resurs- och tidskrävande. Då 
avståndet till intervjuobjektet är stort kan dock telefonintervjuer vara ett mycket bra 
komplement till personliga intervjuer, eftersom undersökaren då kan ha en större ur-
valsgrupp eller ägna mer tid åt att analysera undersökningsobjekt (Patel & Davidson, 
2003). Det finns visserligen vissa nackdelar med telefonintervjuer, det går exempelvis 
inte att avläsa respondentens kroppsspråk. Vi anser dock att de positiva effekterna i 
vårt fall väger tyngre än de negativa.  

2.2.1 Intervjuformuläret 
Repstad (1993) beskriver intervjuformuläret som en tratt där de inledande frågorna är 
allmänna för att sedan bli mer och mer specifika. När man utvecklar ett intervjufor-
mulär finns det vissa saker man bör tänka på. Bryman (2002, s.305) ger följande råd 
när det gäller utformning av intervjuguiden.  

• Skapa ett visst mått av ordning i de teman som är aktuella så att frågorna som 
rör dessa teman följer på ett bra sätt. 

• Formulera intervjufrågor eller teman på ett sätt som underlätta svar på under-
sökningens frågeställningar (undvik dock att göra frågorna allt för specifika). 

• Använd ett begripligt språk som passar intervjupersonerna. 

• Ställ inte ledande frågor. 



 Metod 

 12

• Lämna plats på intervjuguiden där det är möjligt att notera saker såsom inter-
vjupersonens namn, ålder, kön, position, antal år i företaget. Detta är viktig 
information när man skall sätta in respondentens svar i ett samanhang. 

När vi designade intervjuformulären placerade vi alltid allmänna frågor i början. Vi 
delade upp frågorna i olika områden och placerade områdena i en för oss logisk ord-
ning. För att försäkra oss om att inte ställa ledande och otydliga frågor fingerade vi 
intervjuer med klasskamrater som sedan fick utvärdera våra frågor. För att försäkra 
oss om att vi använde ett språk som var begripligt för respondenterna gick vi igenom 
frågorna med en av författarnas förälder som har över tjugofem års erfarenhet av ent-
reprenadbranschen. Ett urval av frågorna kan läsaren finna i bilagorna 1 och 2. 

2.3 Urval  
Undersökningen kommer att omfatta fem av Swecons lokalkontor i södra Sverige 
samt en kund från var och ett av dessa fem kontor. Urvalet togs fram i nära samarbe-
te med Swecon och målet med urvalsprocessen var att få ett så representativt urval 
som möjligt. Det första vi och Swecon enades om vara att de kontor som skall ingå i 
urvalet bör kunna erbjuda Swecons total utbud, vilket innebär att kontoren har de 
tre funktionerna försäljning, reparation och service, reservdelar. Därefter togs ett an-
tal kandidater ut som matchades mot uppgifter om upptagningsområde, antal kunder 
samt försäljning. Det slutgiltiga urvalet togs fram av medarbetare på Swecon som har 
full insikt i Swecons verksamhet och har flera års erfarenhet av branschen. De kontor 
som ingår i urvalet är Halmstad, Skövde, Örebro, Västerås och Uppsala. Vid varje 
kontor intervjuades totalt tre personer, verkmästare, säljare och lagerchef. 

 

Figur 2-2 Swecons kontor i södra Sverige 

Eftersom lokalkontoren är de som har bäst kunskap om kunderna ombads samtliga 
kontor att nominera en kund var som de ansåg skulle lämpa sig för studien. Kunder-
na som ingått i undersökningen är både mindre och större entreprenadfirmor. Det 
minsta företaget har två anläggningsmaskiner medan det största bolaget har 23 an-
läggningsmaskiner. Kunderna i urvalet har framförallt grävmaskiner, hjullastare och 
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dumprar. Alla kunder i urvalet har en eller flera maskiner ifrån Swecon men några av 
kunderna har även maskiner av andra märken än Volvo. En av kunderna har dessut-
om direktimporterat några av sina Volvomaskiner. 

Varken Swecons anställda eller kunderna kommer att presenteras med namn i upp-
satsen. Rapporten kommer efter slutförandet att presenteras för Swecons huvudkon-
tor i Eskilstuna som är respondenternas arbetsgivare. Vetskapen om att arbetsgivaren 
skall granska rapporten kan tänkas hämma de anställda från att svara sanningsenligt 
vilket skulle kunna äventyra uppsatsens kvalitet. Vi finner det därav lämpligt att inte 
omnämna Swecons anställda med namn eller geografisk stationering. Kunderna där-
emot har själva ställt krav på att inte omnämnas med namn. Anledningen till detta 
uppges vara konkurrens skäl samt obehaget att få sitt namn publicerat i en offentlig 
rapport. Vi ser dock inget hinder med att inte publicera kundernas namn då vi anser 
att detta har minimal inverkan på studiens resultat. 

2.4 Analysförfarande 
När personliga intervjuer genomförs är det lämpligt att dokumentera dessa med hjälp 
av en bandspelare (Bryman, 2002; Holme & Solvang, 1997; Patel & Davidson, 2003; 
Wallén, 1996). Det inspelade ljudbandet underlättar analysen av det insamlade mate-
rialet samtidigt som eventuella oklarheter snabbt kan klaras ut. Användningen av 
bandspelare kan dock leda till att respondenten till en början blir osäker men detta är 
ett fenomen som snabbt brukar gå över när intervjun kommer igång (Repstad, 1993). 
Efter varje intervju bör det insamlade materialet så snart som möjligt, skriftligen do-
kumenteras (Patel & Davidson, 2003). Anledningen till detta är att intervjun då är 
”färsk” i minnet samtidigt som man får en text att arbeta med. Patel och Davidson 
(2003, s. 119) skriver dessutom att ”det ofta är praktiskt att göra löpande analyser när 
vi arbetar med en kvalitativ undersökning”. Några av fördelarna med att göra löpan-
de analyser är att det är möjligt att få nya idéer om hur man kan gå vidare med sin 
undersökning, samtidigt som eventuella brister kan upptäckas.  

Samtliga intervjuer i undersökningen spelades in och direkt efter varje enskild inter-
vju dokumenterade vi skriftligen vad som sagts. Någon dag efter varje intervju när in-
trycken hade sjunkit in läste vi igenom materialet och analyserade vad som sagts. In-
för den slutgiltiga analysen läste vi igenom samtliga intervjuer flera gånger för att se 
till att vi inte översåg några viktiga samband. Vid den slutgiltiga analysen läste vi till 
en början igenom intervjuerna på varsitt håll för att inte styra varandra vid analysför-
farandet. När båda ansåg sig klara gick vi igenom intervjuerna område för område. 
De områden vi till en början var oense om fördjupade vi oss ytterligare i och resone-
rade oss fram till en lösning. Under analysförfarandet jämförde vi kundens uppfatt-
ning med de anställdas genom att ställa svaren mot varandra enligt layouten i empi-
rin. 
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3 Referensram 
I detta kapitel skildras den teori som uppsatsen grundar sig på. Tillsammans med den em-
piriska studien lägger referensramen grunden för rapportens analys och resultatdiskussion 
rörande det insamlade materialet. 

3.1 Primär- och eftermarknad 
Det finns olika definitionen på vad primär- och eftermarknad är och vad det innebär. 
Den allmänna uppfattningen är dock att man skiljer på primär- och eftermarknaden, 
men att de går hand i hand. På primärmarknaden säljer man in produkten eller tjäns-
ten till kunden och låter honom bilda sig en uppfattning om den. Medan man på ef-
termarknaden tar hand om en befintlig och erfaren kund som redan är användare av 
produkten och dess relaterade tjänster (Hallström & Jönsson, 1991). Detta stöds även 
av Nationalencyklopedins (2004 s. 118) definition som menar att: 

"En marknad kan med utgångspunkt i själva produkten delas in i en primärmarknad, det 
vill säga försäljning av produkten, och en eftermarknad som utgörs av de varor och tjäns-
ter för vilka behov uppstår och/eller kan skapas hos en kund genom dennes införskaffande 
av produkten. Eftermarknaden kan i varierande grad vara kopplad till själva produkten 
och omfattar även reservdelar, service och varor som kompletterar produkten." 

Uppkomsten av eftermarknaden är en följd av den primära försäljningen av en pro-
dukt eller tjänst. Uppfattningen om eftermarknaden kan vara sådan att man ser det 
som något onödigt ont. Någonting som man måste bedriva för att underhålla befint-
liga kunder med service, reparationer och reservdelar samt som ett forum för miss-
nöjda kunder. En annan uppfattning är att man kan se eftermarknaden som ett stra-
tegiskt verktyg för att skapa en nära kontakt med befintliga kunder. Där man knyter 
kunden till sig för att få ytterligare information (Milind, 1997). Information om deras 
behov och vad de värderar när det kommer till produkter och tjänster som erbjuds el-
ler borde erbjudas. Möjligheten att tillgodose kundens behov och tillmötesgå deras 
krav ökar därmed, vilket i sin tur ökar sannolikheten för en nöjd och återkommande 
kund (Hallström & Jönsson, 1991). Det är just detta som är huvudidén med en kor-
rekt utformad eftermarknad. Att få en nöjd kund som kommer tillbaka, uppgraderar 
och nyinvesterar när hans/hennes tidigare inköpta maskiner har uttjänat sin tid (Swe-
con, 2005). 

De tre utmärkande fördelarna som en korrekt utformad eftermarknad bidrar med är 
enligt Hallström och Jönsson (1991): 

Ökad konkurrenskraft: Genom att satsa på befintliga kunder som redan känner före-
taget, dess produkter och tjänster ökar kontakten och kommunikationen sinsemellan. 
Kunden känner då en nära kontakt och att företaget finns där när de behöver hjälp. 

God lönsamhet: I och med att kostnaden att behålla en befintlig och kund är lägre än 
vad det är att skaffa en ny bidrar ett aktivt eftermarknadsarbete till minskade kostna-
der i form av minskat behov av marknadsföring. Möjligheten till merförsäljning av 
mer skräddarsydda tillbehör och tjänster ökar därmed. Kunden blir därmed mindre 
priskänslig då allt är anpassat efter hans/hennes önskningar. 
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God image: Företag som visar att de värnar om sina kunder uppfattas som seriösa och 
ärliga, vilket gör dem väl ansedda på marknaden. Nya kunder kommer då självmant 
till ett sådant företag och priskänsligheten minskar också därmed. 

Kundens minskade priskänslighet ger en större möjlighet för företagen att ta ut ett 
pris som står i rätt proportion till det behov som tjänsten eller produkten uppfyller. 
Detta stöds även av Grönroos (2002) som menar att kundens insikt om tjänstens eller 
produktens värde är en förutsättning för att företaget ska kunna ta ut rätt pris och 
profitera från denna. 

Förutsättningarna för att en befintlig kund ska komma tillbaka är dock inte enbart 
baserade på en nära kontakt och ett bra samarbete med företaget. Utan det grundar 
sig i botten i hur nöjd kunden är med produkten eller tjänsten. Sambandet mellan 
graden av kundtillfredsställelse och viljan att nyinvestera är dock långt ifrån linjärt. I 
graderingen av kundtillfredsställelse finns en avsevärd likgiltighetszon (se fig 3.1) som 
innefattar kunder som säger sig vara allt från ”måttligt nöjda” till ”nöjda”.  

 

Figur 3-1 Kurva för förnyade inköp/belåtenhet (Grönroos, 2002, s. 145) 

Inom denna likgiltighetszon är viljan till återinvestering mycket låg. Det är först när 
kunden räcker en nivå där han/hon är ”mycket nöjd” som målet med eftermarknads-
strategin uppnås. Det vill säga att kunden nyinvesterar, rekommenderar och talar väl 
om företaget (Grönroos, 2002). 

Förutsättningarna för att få en ”mycket nöjd” kund grundar sig i att företaget kan er-
bjuda de rätta tjänsterna och produkterna. Hallström och Jönsson (1991) menar att 
företagen bör ha en uppsatt och väl grundad strategi för vad de ska erbjuda sina kun-
der samt vad det ska kosta. Prisläget ska vara baserat på den nytta och det behov 
kunden har av tjänsten eller produkten. Det ska inte enbart vara baserat på vad kun-
den kan tänkas vara villig att betala. För att en sådan prissättning sak kunna vara möj-
lig måste kunden ges insikt om tjänstens faktiska värde och se konsekvenserna av en 
avsaknad av denna tjänst (Andersson, 1988). Tillgänglighet i form av leveranssätt, re-
sponstid, jour och kontaktmöjlighet är också viktiga faktorer i fastställande av priset, 
då värdet och tillgängligheten står i relation till varandra och har ett mycket nära 
samband (Grönroos, 2002).  
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Företaget ska även ha bestämda metoder för hur de ska marknadsföra och nå ut till 
kund för att förmedla vad de har för erbjudanden. Vägar för att göra detta kan vara 
genom annonser och mässor men även PR-åtgärder i forma av tidningsartiklar, om-
nämnande i radio och TV (Hallström & Jönsson, 1991). Inom detta område hamnar 
även det goda ryktet och kundens benägenhet att rekommendera företaget. Slutligen 
menar Hallström och Jönsson (1991) att företaget måste bygga upp ett positivt och 
nära relationsklimat med en aktiv kommunikation, för att man personligen ska kun-
na sälja in sina eftermarknadsprodukter. En aktiv kundvård med en uppföljning av 
kundens tillfredsställelse visar företagets omtanke och dess vilja att uppfylla sina åta-
ganden till fullo. Behovet av en nära relation till sina eftermarknadskunder stöds även 
av Milind (1997) som menar att försäkringen om kundens tillfredsställelse är en förut-
sättning för att skapa förtroende och merförsäljning. 

Den nära kundrelationen lägger även grunden vid en vidareutveckling och uppgrade-
ring av befintliga kunderbjudanden samt vid utveckling av nya (Christopher & Bar-
bara, 1998). I och med att omvärlden och marknaden står i konstant förändring är 
behovet av ständiga förbättringar och en omarbetning av utbudet av eftermarknads-
tjänster och produkter ytterst påtagligt (De Brentani, 1995). Tjänster som en befintlig 
kund värdesätter idag behöver inte vara någonting som han/hon och eventuella nya 
kunder värdesätter i framtiden. Ett exempel på detta är utskick av nyhetsbrev och 
enkätundersökningar i pappersform, vilket ökar posthanteringen och komplicerar re-
sponderingen. Alternativet till detta skulle kunna vara utskick vi e-post, vilket för-
enklar hanteringen och ökar möjligheten till kundrespondering (Johansson, 2002). 
Dock förutsätter detta att kunden har tillgång till och kunskap om hanteringen av e-
post. Även den motsatta effekten kan med tiden uppdagas. Tjänster som kunden inte 
värdesätter i dagsläget kan med en ökad kunskap och erfarenhet värdesättas och efter-
frågas i framtiden. Ett exempel på detta kan vara tjänster som hjälper kunden att fo-
kusera på sin grundverksamhet (De Brentani, 1995). För ett byggföretag skulle detta 
vara tjänster som hjälper dem i sitt jobb att konstruera och bygga hus och som gör att 
de slipper bekymra sig om handhavandet och underhållet av maskinerna som utför 
jobbet. I sådana fall ses maskinen enbart som ett medel för att bygga hus och har ing-
et värde i sig. Tjänster som bidrar med detta medel skulle här kunna vara allt från un-
derhållsavtal till uthyrning av personal och maskiner. 
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Enligt Hallström och Jönsson (1991) är det en kombination av bra faktiska erbjudan-
den som varor, tjänster och kunskap som skapar kundens uppfattning om företaget 
och dess produkter. Det är den personliga kundkontakten som skapar tillit och ger 
kunden en känsla av ärlighet från företagets sida (se fig 3.2).  

 

Figur 3-2 Aktiviteter på den totala marknaden. (Hallström & Jönsson, 1991, s. 48) 

Genom denna tillit och ärlighet ökar kundens insikt om de ömsesidiga fördelarna 
med eftermarknadens erbjudna tjänste och produkter. Efterstävan av en optimal lös-
ning för både säljare och kund skapar vinstsituationer för dem båda (Grönroos, 2002). 
Säljaren får tillhandhava sina marknadsförda tjänster medan kunden slipper lägga tid 
och kraft på bisysslor. Kunden kan därmed fokusera på sin kärnverksamhet och göra 
det han/hon gör bäst. Marknadsföringen spelar därmed en central roll, då kunden 
inte kan bli medveten om eller bilda sig en uppfattning om tjänstens eller produktens 
fördelar förrän den tydligt har framställts för honom.  

3.2 Marknadsföringsmixen 
Ett av de mest kända och grundläggande marknadsföringskoncepten är marknadsfö-
ringsmixen, även kallad ”The marketing mix”. Genom att skapa en komponering av 
olika konkurrensmedel skapas en optimal marknadsmix (Grönroos, 2002). En mix 
som styrker argument för säljarens erbjudande gentemot kundens efterfrågan. Kon-
kurrensmedlen som säljaren i huvudsak spelar med är de 4P:na; Product, Price, Place 
och Promotion (se fig. 3.3). Dessa medel är grundläggande i all marknadsföring av 
produkter och de är alla relaterade och beroende av varandra i varierande grad (Bo-
oms & Bitner, 1981). 
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Inom varje specifikt marknadssegment finns det vid ett specifikt tillfälle en optimal 
mix mellan de olika P:na som skapar en maximal vinst (Zeithaml & Bitner, 2003). 

Product: 
Physical good 
Quality 
Accessories 
Branding 

Place: 
Channel types 
Locations 
Transportation 
Intermediaries 

Promotion: 
Sales people 
Advertising 
Sales promotion 
Publicity 

Price: 
Price level 
Flexibility 
Terms 
Discounts 

People: 
Employee 
Motivation 
Customer 
Education 

Process: 
Flow of activities 
Number of steps 
Customer 
involvement 

Physical 
Evidence: 
Facility design 
Equipment 

 

Figur 3-3 Expanded Marketing Mix for Services, from 4 to 7P:s (Zeithaml & Bitner, 2003, s. 24) 

Men när det kommer till försäljning av tjänster krävs en viss komplettering av model-
len. Då tjänster både produceras och konsumeras vid samma tillfälle samt att de ofta 
utförs av olika människor, på varierande sätt i olika miljöer bör man även ta hänsyn 
till dessa faktorer. Till de ursprungliga 4P:na bör man därmed lägga till 3P:n; People, 
Physical evidence och Process (se fig. 3.3) vilket ger en totalsumma av 7P:n (Zeithaml & 
Bitner, 2003). Där People behandlar kundens uppfattning om företagets personal, de-
ras mottagande och kunnande. Physical evidence representerar den omgivningen som 
kund och säljare möts i och där tjänsten levereras. Process är på det sätt som tjänsten 
utförs, vilka rutiner man har och kundens medverkan. (Zeithaml & Bitner, 2003). 

3.3 Positionering 
Positionering handlar om hur kunderna ser på företagets produkter och tjänster. Po-
sitionering definieras av Kotler et. al. (2005, s. 434) som ”sättet produktens eller tjäns-
tens viktiga attribut definieras av kunden - platsen som produkten upptar i kundens 
medvetande gentemot konkurrerande produkter”. Iden med positionering är att un-
derlätta kundens köpbeslut. Kunderna praktiskt taget översvämmas av information 
om olika produkter, vilket gör det svårt för kunden att veta vad hon eller han/hon 
köper (Merlin & Foss, 2001). Om kunden däremot vet vad en produkt ”står för” blir 
detta beslutet mycket lättare. Om en produkt står för funktionell design vet kunden 
var den skall vända sig när den prioritera funktionella attribut. Ries och Trout (2001) 
presenterar följande tre positioneringsalternativ. 

1. Current position: Detta alternativ handlar om att stärka sin nuvarande situa-
tion oavsett vilken situation man har. Avis är USA: s andra största hyrbilsfö-
retag och de har valt att stärka sin nuvarande position genom sloganen ”We’re 
number two. We try harder”.  

2. Unoccupied position: Detta alternativ handlar om att hitta en oupptagen posi-
tion på marknaden och ”lägga” sin produkt där. Wash & Go t.ex. upptäckte 
att efterhand som folk började träna mer duschade många ofta och utanför 



 Referensram 

 19

hemmet. Detta ledde till att Wash & Go positionerade sig som märket med 
schampo och balsam i ett som går att använda varje dag.  

3. Deposition or reposition: Detta alternativ går ut på att man försöker ompro-
grammera kundens uppfattning om produkten. Ett exempel på detta är Puma 
som på senare år ompositionerat sina produkter från att vara ”vanliga” sport-
produkter till att vara modeprodukter. 

Den som har en lyckad positioneringsstrategi kan enligt Kotler et al. (2005) kraftigt 
stärka sin ställning gentemot konkurrenter. Men för att lyckas med detta måste före-
taget veta sina nutida interna styrkor och svagheter samt se vad det finns för framtida 
externa möjligheter och hot (Thompson & Strickland, 1998). 

3.4 SWOT-analys 
En SWOT-analys är ett mycket bra verktyg för att identifiera ett företags interna 
styrkor och svagheter (se fig. 3.4). Vetskapen om dessa styrkor respektive svagheter 
kan användas som bas för framtida beslut. Analysen används även för att analysera 
hot och möjligheter som finns eller som kan uppkomma i den externa miljön. Kun-
skapen om företagets styrkor och svagheter kan användas för att ta vara på möjlighe-
ter respektive undvika hot som kan uppstå på marknaden (Johnson & Scholes 2002). 
En SWOT-analys kan användas för analysering av både kort- och långsiktiga beslut. 
På kort sikt är analysmetoden ett bra hjälpmedel när man ser på dagsläget och hanter-
ingen av de mindre och lite mer alldagliga frågorna. På lång sikt är analysen ett bra 
hjälpmedel vid företagets planeringen, övervägande och beslutsfattande av större och 
mer avgörande framtida beslut (Thompson & Strickland, 1998). 

 

Figur 3-4 SWOT-analys (Thompson & Strickland, 1998, s. 58) 

SWOT-analysen ger även information som är hjälpsam vid matchningen av företagets 
resurser och kompetenser med den konkurrenskraftiga omgivningen som det befin-
ner sig i. Graden av framgång med matchningen av dessa faktorer är grunden till av-
görandet av företagets nutida och framtida grad av utveckling och tillväxt (Kotler, 
2000). För att erhålla ett bra resultat efter utförandet av en SWOT-analys bör man en-
ligt Gefo (2005) ställa och utvärdera frågor som dessa: 

• Hur kan vi behålla, underhålla och förbättra våra STYRKOR? 

• Hur kan vi minimera våra SVAGHETER? 

• Vad finns det för förbättringspotential? 

 Interna faktorer Externa faktorer 

Önskvärda faktorer Styrkor Möjligheter 

Icke önskvärda faktorer Svagheter Hot 
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• Hur kan vi ta tillvara våra MÖJLIGHETER? 

• Hur kan vi förebygga och neutralisera HOTEN? 

Utan uppföljning och direkt arbete med det framkomna resultatet förloras hela ana-
lysen sitt syfte, vilket är att skapa bättre förutsättningar och förbättra företaget, orga-
nisation, dess produkter och tjänster (McDonald, 1999). 

3.5 Benchmarking 
Ett annat bra och effektivt sätt att förbättra företaget, organisationen, dess produkter 
och tjänster är att titta på, jämföra med och efterlikna andra ledande företag som ver-
kar inom samma bransch eller affärsområde (Lundvall & Tomlinson, 2001). Denna 
metod kallas benchmarking och kan i många fall vara en känslig process. Eftersom 
företag inte ofta är villiga att erkänna att de inte är den ledande aktören på markna-
den, utan är tvungna att titta på hur deras största konkurrenter går till väga. För att 
undvika att företaget då uppfinner hjulet på nytt måste man inse och godta att de inte 
kan vara bäst på allt. Detta stöds även i Andersen och Pettersen (1995, s. 11) något fi-
losofiska definition. 

”Benchmarking är konsten att vara tillräckligt ödmjuk för att erkänna att någon är bätt-
re än du och samtidigt vara vis nog att lära sig att bli lika bra eller bättre”. 

I och med att majoriteten av dagens företag bedriver en verksamhet som innefattar ett 
brett spectra moment är det näst intill omöjligt att vara bäst på alla moment. Det 
kommer alltid vara något företag som är bättre på det specifika momentet. Därmed är 
det viktigt att jämföra sig med dessa företag för att kunna möjliggöra en förbättring 
av sina resultat överlag (Andersen & Pettersen, 1995). Benchmarking kan tillämpas 
inom verksamhetens samtliga delar, från produkter och tjänster till tillverkningspro-
cesser och genomföringsmetoder för dessa. Men för att benchmarking ska kunna vara 
effektiv måste den vara ständigt pågående. Eftersom arbetsmetoderna ständigt föränd-
ras så kan benchmarking inte genomföras endast en gång och sedan läggas åt sidan i 
tron att uppdraget är slutfört. För då blir man fort igen omkörd av sina konkurrenter 
(Camp, 1993), både vad gäller kvalitet på produkter och tjänster men även vad gäller 
kommunikation internt med personal och extern med kunder. 

3.6 Intern, interaktiv och extern marknadsföring 
Framgångsrika företag som till sin produktförsäljning även ägnar sig åt service i sin 
verksamhet ger stor uppmärksamhet både till sina anställda och till sina kunder. En-
ligt Kotler et al. (2005) finns det en koppling mellan företagets framgång och graden 
av tillfredsställelse bland anställda och kunder. Denna koppling kan enligt Kotler et 
al. (2005) delas in i en kedja av fem steg: 

1. Intern service- och produktkvalitet: Noggrant urval och utbildning av anställda, 
med en högkvalitativ omgivning och ett bra stöd för dem som har hand om 
kunderna. Vilket leder till→ 

2. Nöjda och produktiva service- och produktionsanställda: Mer nöjda, lojala och 
hårt arbetande anställda. Vilket leder till→ 
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3. Högre service- och produktvärde: Mer kundvärdeskapande och effektiv service- 
och produktleverans. Vilket leder till→ 

4. Nöjda och lojala kunder: Nöjda kunder som består lojala, återinvesterar och re-
kommenderar till andra kunder. Vilket leder till→ 

5. Gynnsam service- och produktvinst och tillväxt: Företag med överlägsen service- 
och produktprestanda. 

För att nå en gynnsam service- och produktvinst bör man därmed inte bara fokusera 
på att ta hand om kunderna. Utan man bör börja med att ta hand om de som tar 
hand om kunderna, det vill säga de anställda (se fig 3.5).  

Företag 

Kunder Anställda 
Interaktiv 

marknadsföring 

Extern 
marknadsföring 

Intern 
marknadsföring 

 

Figur 3-5 Tre typer av marknadsföring i service- och produktionsindustrier (Kotler et al., 2005, s. 546). 

För att få ett önskvärt resultat vid service- och produktmarknadsföring krävs därmed 
mer än den vanliga externa marknadsföringsmixen (Ahmed & Rafiq, 2002). För att nå 
ett önskvärt resultat krävs även en intern- och en interaktiv marknadsföring (se fig 
3.5). 

3.6.1 Intern marknadsföring 

Intern marknadsföring innebär att företag måste investera mycket i de anställdas 
kommunikation, kvalitet och deras prestationsförmåga (Petersson, 1992). Den interna 
marknadsföringens syfte är att på ett effektivt sätt informera, motivera och träna fö-
retagets egna marknadsförare. På så sätt att de i sin tur har kunskapen och förmågan 
att på ett effektivt sätt gå ut och marknadsföra företagets tjänster och produkter till 
den externa kunden (Berry, 1999). För att övertyga kunden måste grunden till en po-
sitiv marknadsföring läggas inom företaget. Inte bara marknadsförarna ska marknads-
föra produkten utan hela organisationen ska jobba som ett enat team där alla känner 
sig uppskattade. Detta stöds av Berry (1999, s. 174) som menar att: 

”Anställda som känner sig som delägare i ett företag gör med större sannolikhet det som 
krävs för företagets fortsatta framgång. Ägarna har inte bara mer att vinna av detta ifall 
företaget lyckas, de har mer att förlora ifall de misslyckas”. 

Den interna marknadsföringen måste föregå den externa för att företaget ska kunna 
övertyga kunden om att de erbjuder en bra tjänst eller produkt. Utan en övertygad, 
informerad och redo personal är en extern marknadsföring meningslös, eftersom inte 
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ens företagets egen personal är övertygad om tjänstens eller produktens fördelar (Pe-
tersson, 1992). 

Belöningssystem: Ett effektivt sätt att få personalen motiverad till att marknadsföra fö-
retagets produkter fullt ut, uträtta uppgifter och uppnå uppsatta mål är att belöna 
dem på olika vis. Idén med belöningssystem stöds även av Svensson och Wilhelmson 
(1988, s. 89) som menar att: ”För att motivera personalen på ett företag krävs det att 
de får en belöning för det de gör.” Denna åsikt delar även Me-tidningen (2002, s. 23) 
som menar att ”anställda i maskinföretag jobbar inte om det inte får betalt för det”. 
Utan ett motivationsmedel sker ofta en avtrappning av kvaliteten i den prestation 
som den anställde utför. Motivationsmedlen kan vara allt från psykologisk belöning 
så som berömmelse och beundran till mer materiell belöning så som lön och extra 
förmåner (Smitt, 2002). Med dagens marknadsekonomiska förhållanden är det ofta 
den materiella belöningen som i första hand står i centrum vid motivering av anställ-
da. Utan en lön skulle majoriteten av de anställda inte komma till jobbet även om de 
skulle trivas där. Dock är det kombinationen av de båda som ger den mest motivera-
de och en välmående anställda (Svensson & Wilhelmson, 1988). 

Den ekonomiska ersättningen kan ta olika form. Den mest förekommande formen är 
den vanliga fasta lönen. Till detta finns det ytterligare former av ersättning som extra 
företagsrelaterade förmåner, lönebonus och provision på sålda varor och tjänster 
(Kressler, 2003). Dessa ersättningsformer är baserade på den enskilda personens pre-
station och har både lång- och kortsiktigt perspektiv. Beroende på hur långt tidsper-
spektiv den anställde har varierar hans/hennes grad av motivation. Med ett långt 
tidsperspektiv kommer belöningar som extra förmåner först genom lång och trogen 
tjänst. Om den anställde istället har ett kortare tidsperspektiv så värderar han/hon 
den direkta belöningen, den provision man får av sitt utförda arbete (Kressler, 2003). 
I och med detta finns det olika sätt att motivera olika sorters anställda. Genom att ge 
den anställde en belöning att jobba efter ökar motivationen. En belöning som denna 
kan vara både i form av lön och i form av berömmelse (Smitt, 2002). 

3.6.2 Interaktiv marknadsföring 

Interaktiv marknadsföring är samverkan och kommunikation mellan säljaren och 
köparen. Kundens uppfattning om graden av tillfredsställelse är beroende av både 
tjänsten i sig, den som levererar tjänsten och det sätt på vilket tjänsten levereras (Va-
rey & Lewis, 2000). Det är viktigt att tjänsteleverantören inte tror att han/hon 
kommer att tillfredsställa kunden enbart genom att leverera den tekniska tjänsten. 
Man måste även kunna kommunicera och tillmötesgå kunden på ett trevligt och till-
talande sätt. För om kunden uppfattar säljaren på ett negativt sätt hindrar det dem i 
deras utveckling av ett interaktivt samarbete. Vilket gör att tjänsten tappar sin funk-
tionella kvalitet och företaget tappar sitt goda anseende. En god interaktiv marknads-
föring och kommunikation är därmed en förutsättning för att företaget ska kunna 
skapa en nöjd kund och en långsiktig relation (Kotler et al., 2005). 

3.6.3 Extern marknadsföring 

Extern marknadsföring innefattar de 7P:na i marknadsföringsmixen och innebär den 
direkta marknadsföringen från företaget mot kunden (Zeithaml & Bitner, 2003). I 
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denna marknadsföring förmedlas vad företaget står för, dess värderingar, vilka pro-
dukter de erbjuder samt vilken prestanda och kvalitet de har. Kundens uppfattning 
om det förmedlade budskapet är väldigt viktig.  Eftersom det är kunden som i slutän-
dan avgör ifall företaget, dess namn och dess produkter blir väl ansedda, eftertraktade 
och framgångsrika på marknaden (Berry, 1999). 

Varumärke: I många branscher är det viktigt att ha ett starkt varunamn. Kunden ser 
ofta varumärket som en viktig del av produkten och är ofta villig att betala ”extra” 
för just varumärket. Runebjörk (2004) menar att ett gediget och väl ansett varumärke 
ses som en garanti för en bra produkt eller tjänst. För kunden uppfyller varumärket 
många olika funktioner (Malaval, 2004) Varumärket ger kunden möjligheten att iden-
tifiera sig med produkten samtidigt som det förser kunden med en garanti och trygg-
het. Kotler et al. (2004, s. 549) ger följande beskrivning om begreppet varumärke.  

”Ett varumärke är ett namn, tecken, symbol eller design, eller en kombination av detta 
som representera en säljare eller en grupp av säljare i syfte att differentiera dem gentemot 
konkurrenter.” 

Ett starkt varumärke ger många fördelar, det är lättare att attrahera nya kunder sam-
tidigt som befintliga kunder tendera att bli mer lojala. Ett starkt varumärke resultera 
också i att företaget kan sätta ett högre pris och på så sätt få större marginaler (Mala-
val, 2004). 

3.7 Marknadsföring mot företag 
Marknaden och marknadsföringen mot företag, eller industriell marknadsföring som 
det även kallas, skiljer sig från den vanliga konsumentmarknaden. I affärer mellan fö-
retag tenderar affärsbesluten bli mer komplexa, ta längre tid och bli mer formella än 
vi konsumentköp (Wright, 2004). En anledning till detta är att det oftast rör sig om 
större affärer med skrivna avtal och större summor pengar. 

Det som marknadsförare i grunden vill veta är hur företagskunderna verkar i omgiv-
ningen och svarar på olika externa marknadsföringsstimuleringar. Stimuleringarna 
för företagskunder består även här av marknadsföringsmixen (Zeithaml & Bitner, 
2003) samt stimuleringsfaktorerna ekonomi, teknologi, politik, kultur och konkur-
rens (se fig. 3.6). Men för att kunna omvandla denna kundstimulering till att kunden 
verkligen köper produkterna måste det säljande företaget förstå vad som händer inom 
köparens organisation (Kotler et al., 2005). 
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Figur 3-6 Business buying behaviour (Kotler et al., 2005, s. 307). 

Företagets inköpsorganisation består av två områden, inköpsavdelningen och besluts-
processen (se fig. 3.6). Inköpsavdelningen och beslutsprocessen är influerade av de in-
terna organisatoriska, mellanmänskliga och individuella faktorerna likväl som de ex-
terna omgivande faktorerna (Morris, Pitt, Honeycutt & Oaks, 2001). 

3.8 Företagskundens köpbeteende 
För att kunna undersöka och identifiera vilka stimuleringsfaktorer som påverkar 
kunden vid ett köp måste man veta hur hans/hennes beslutsprocess ser ut. Ofta delar 
man in kundens beslutsprocess i fem steg (se fig. 3.7) (Zeithaml & Bitner, 2003).  

Utvärdering 
av alternativ 

Informations 
sökning 

Behovs 
identifiering 

Köp och 
konsumtion 

Utvärdering 
av köpet 

 

Figur 3-7 Kundens beslutsprocess (Zeithaml & Bitner, 2003 s. 37) 

Behovsidentifiering: Kunden identifierar i detta steg att det finns ett problem som be-
höver lösas inom verksamheten och att det finns alternativa vägar för att förändra si-
tuationen till det bättre. Det är i detta steg som kunden bör upplysas om tillgängliga 
produkter och tjänster som hjälper till att lösa detta problem samt att informera om 
deras fördelar (Kotler et al., 2004). 

Informationssökning: I det andra steget undersöker kunden vilka alternativ det finns 
att åtgärda detta problem. Då informationssökningen är en tidsödande belastning för 
kunden är det viktigt att det säljande företaget gör det så enkelt som möjligt för kun-
den att finna den önskade informationen samt att den framställs på ett lättförståligt 
sätt (Zeithaml & Bitner, 2003). 

Utvärdering av alternativ: Med hjälp av insamlad information utvärderar kunden 
produkten eller tjänsten. I detta steg är det svårt för det säljande företaget att påverka 
kunden i sitt beslut. 
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Köp och konsumtion: I detta steg har kunden bildat sig en klar uppfattning om vilket 
alternativ han/hon är villig att investera i. 

Utvärdering av köpet: I köpprocessens sista steg utvärderas köpet. Fastställandet ifall 
kunden är ”måttligt nöjd”, ”nöjd” eller ”mycket nöjd” är centralt i avgörandet av om 
en kund blir återkommande och öppen för köp av eventuella tilläggstjänster (Grön-
roos, 2002). Kundens tillfredsställelse är inte enbart viktigt för att få en återkomman-
de kund utan för att kunna få nya kunder. Eftersom kunden sprider ett visst rykte i 
sin omgivning och påverkar andra personers uppfattning om företaget och dess pro-
dukter och tjänster. 

I de fall då kunden inte är en engångskonsument utan söker ett långsiktigt samarbete 
och en nära kontakt med det säljande företaget faller stegen ”köp och konsumtion” 
och ”utvärdering av köpet” samman (Axelsson, 2001). Anledningen till detta är att 
kunden mer söker en kunnig samarbetspartner och värderar en god eftermarknads-
service mer än enbart ett lågt produktpris (Wahlund, 2000). Ett exempel på detta är 
entreprenadfirman som inte bara söker en grävmaskin som ska hjälpa dem i deras ar-
bete. Utan som söker en lösning på deras problem, det vill säga att forsla sand från A 
till B. Denna typ av kund är angelägen om att ha en konstant gående och driftsäker 
maskin, då en stillastående maskin bara kostar pengar och inte genererar några. Be-
hovet av ett nära samarbete och en snabb respons från en leverantör som är medveten 
om den specifika kundens maskin är då mycket större (Me-tidningen., 2002). 

Det finns dock faktorer som inverkar på kundens beslutsprocess. Exempelvis om 
kunden ser ett varumärke den känner igen händer det att steg två och tre blir mycket 
begränsade. Kundens beslutsprocess är med andra ord inte alltid lika rationell som fi-
guren visar men när det gäller stora och dyra saker är dock figuren en mycket god be-
skrivning av verkligheten (Zeithaml & Bitner, 2003). När man undersöker köpbete-
endet hos företag är det viktigt att förstå vilka faktorer som stimuleras. 

3.9 Helhetskonceptet 
Kundens köpbeteende var tidigare sådant att man i huvudsak köpte en vara som man 
brukade inom företaget. Man köpte inte direkt det varan var ämnad att göra, det vill 
säga ”man köpte borren och inte hålet”. Denna typ av kund finns till viss grad kvar 
även idag, men då oftast bland den äldre generationen (Grönroos, 2000). Dagens nya 
generation ser ofta sin affärsverksamhet och dess behov av varor och tjänster på ett li-
tet annat sätt. Medan den äldre generationen köpte en vara eller tjänst, så köper den 
nya generationen mer de fördelar som varan eller tjänsten ger dem. Detta genera-
tionsskifte sker dock inte över en natt. Men med tidens gång kommer kunden se att 
det är funktionen han/hon har köpt och värdesätter och inte själva produkten i sig 
(Me-tidningen, 2003). 

Detta stöds även av Normann och Ramirez (1993) som menar att kundvärdet först 
skapas när brukaren drar nytta av den lösning eller helhetskoncept som han/hon har 
köpt. Helhetskonceptet innebär att kunden blir erbjuden en helhetslösning på sitt 
problem. En helhetslösning som innefattar kunden samtliga materiella och immateri-
ella behov (Reilly, 2002). Behov som dessa kan vara allt från själva produkten till fi-
nansiering, underhåll samt utbildning av produktens operatörer. Allt för att göra ut-
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nyttjandet av den tjänst som produkten uppfyller så enkelt som möjligt. Detta stöds 
även av Grönroos (2002, s. 14) som menar att kunden inte önskar varor eller tjänster i 
sig utan ”de vill ha lösningar som främjar deras egna värdeskapande processer”. 

Syftet med erbjudande av ett helhetskoncept är att göra det så enkelt för kunden som 
möjligt. Så enkelt att kunden kan fokusera och lägga sin kraft på det han/hon gör 
bäst och lägga ut övriga åtaganden på företag som har det som huvudsysselsättning 
(Reilly, 2002). Exempelvis skulle detta bidra till att verksamheten för en maskinent-
reprenör skulle kunna bli enklare och mer effektiv. Han/hon skulle slippa lägga ned 
kraft och tid på saker som finansiering, service och underhåll av sin maskin. Saker 
som inte bidrar till den ”värdeskapande processen” utan bara är något onödigt ont. 

3.9.1 Det erbjudna tjänstekonceptet 

I framställandet av ett helhetserbjudande och dess totallösning på kundens problem 
spelar tjänstekonceptet en central roll. Med tjänstekonceptet menas värdet av erbjud-
na tjänster och kringtjänster som är kopplade till grundprodukten och kundens pri-
mära behov (Edvardsson, 1996). Det primära kundbehovet är vad kunden i grunden 
efterfrågar och är en grundläggande del i tjänstekonceptets fyra delar. Det primära 
behovet är orsaken till uppkomsten av en kundefterfrågan och ett affärstillfälle. För 
att tillvarata ett sådant affärstillfälle och möta kundens efterfrågan bör en matchande 
kärntjänst utformas från säljarens sida (se fig. 3.7). Vid en husbyggnation kan detta 
exempelvis vara att erbjuda kunden en grävmaskin då det primära behovet är att grä-
va grunden som huset ska stå på.  

 

Figur 3-8 Modell av tjänstekonceptet (Edvardsson, 1996, s. 82) 

Den säljande aktören är dock sällan ensam med att utforma sådana erbjudanden på 
dagens globala marknad. Företagen arbetar oftast i en konkurrensutsatt omgivning 
där flera aktörer erbjuder kunden samma eller liknande produkter. För att kunna 
utmärka sig och skapa en mer konkurrenskraftig position måste man kunna erbjuda 
någonting extra, någonting som får produkten att urskilja sig från de andra på mark-
naden (Edvardsson, 1996). Ett sätt att göra detta är att i anknytning till grundproduk-
ten erbjuda stödtjänster som uppfyller kundens sekundära behov (se fig. 3.7). På så 
sätt höjs värdet på grundutbudet då kunden inte bara erbjuds en produkt utan en hel-
hetslösning. Ett exempel på detta är ett expanderande entreprenadföretag som inte 
bara är i behov av fler nya maskiner utan även behöver ny utbildad personal som kan 
köra maskinerna. I detta fall är maskinerna det primära behovet och utbildningen det 



 Referensram 

 27

sekundära. Om man här kan uppfylla både det primära och det sekundära behovet är 
man ett naturligt alternativ för kunden och ens konkurrensfördelar har därmed ökat 
(Grönroos, 2002). 

3.9.2 Prissättning och stödtjänster 

Då kunden ser nyttan av de sekundära behoven är det lättare att motivera en ersätt-
ning för utförandet av denna tjänst. Ersättningsnivån ska då inte baseras på vad kun-
den är villig att betala för tjänsten, utan ersättningen ska stå i relation till den nytta 
kunden har av den (Hallström & Jönsson, 1991). Men då tjänsten är av mer spontan 
eller dold karaktär så som omtanke, servicevilja och snabb respons kan man inte ta 
betalt för den (Kahn, 1995). Dessa spontantjänster kostar företaget väldigt lite. Men 
det är ändå dessa som kunden kommer ihåg och som ofta är avgörande i det slutliga 
övervägandet mellan två likvärdiga leverantörer. Ytterligare dolda men värdehöjande 
tjänster är enligt Grönroos (2000) tillgänglighet, kunddelaktighet och interaktion. 
Med tillgänglighet menas närheten till ett lokalt sälj- eller servicekontor, öppettider 
och jourservice. Genom en klar kunddelaktighet och ett gediget kunnande för den 
enskilda kundens produkter visar leverantören medansvar för kundens behov och 
problem. Belöningen och ersättningen ligger här i kundens ökade tillförlitlighet till 
leverantören och hans/hennes produkter. 

3.9.3 Kundkommunikation och stödtjänster 

Tillförlitlighet och ömsesidigt förtroendet bidrar till en bättre interaktion och sam-
verkan mellan leverantörens personal och kundens anställda. Genom att ta fasta på 
kundens direkta förslag till förändringar får företaget chansen att bli ännu bättre 
(Swecon-Nytt, 2004). Ett ökat utbyte av erfarenheter och kunskaper underlättar för 
leverantören vid utformningen av produkterna och de relaterade tjänsterna (Nyström 
& Wallén, 2002). Detta stöds även av Barwise och Meehan (2004) som menar att ett 
nära samarbete är en förutsättning för att se och tillmötesgå kundens uttalade och 
icke uttalade behov. Genom den nära kontakten ökar sannolikheten för en nöjd och 
återkommande kund (Söderlund, 1997). Men även ifall ett företag har en nära kund-
kontakt behöver det inte vara så kundorienterat som man kan tro. Anledningen till 
detta är oftast två felaktiga antaganden. Det första är att företag tror att man måste 
kunna erbjuda något unikt för att skapa en efterfrågan och ett affärstillfälle. Det 
andra är att företag efter en viss tid börjar se den erbjudna tjänsten som en vara i sig 
och inte som den enklaste lösningen på kundens problem (Barwise & Meehan, 2004). 
Först med insikten om dessa felaktiga antaganden har företaget möjligheten att bli 
bättre än sina konkurrenter. Inte genom att erbjuda avancerade och omfattande tjäns-
ter, utan genom ett nära förhållande och bra kommunikation hålla sig informerad om 
vad som betyder mest för kunden och erbjuda detta på ett så enkelt sätt som möjligt 
(Barwise & Meehan, 2004). Denna lyhördhet och förmåga till förenkling av kundens 
problem är värdeskapande egenskaper vid bedömning av erbjuden service och dess 
kvalitet. 

3.9.4 Servicekvalitet 

En bra servicekvalitet är en central faktor vid skapande och bedömning av ett före-
tags konkurrenskraft (Grönroos, 2002). Servicekvalitet kan enligt Lewis (1995) defini-
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eras som hur köparen upplever företagets service gent emot sina förväntningar och 
om tillfredsställelse uppnås av kunden. Detta stöds även av Berry (1995 s. 43) som i 
ett uttalande om kopplingen mellan servicekvalitet och framgång menar att ”de mest 
framgångsrika företagen maximerar fördelarna för kunden och minimerar deras bör-
dor” samt att ”service är en värdeskapande nyckelkomponent och det är värdet som 
skapar ett företags framgång”.  

Servicekvalitet kan i huvudsak delas in i två grupper, tekniska tjänster och funktio-
nella tjänster (Grönroos, 2002). Då nya tekniska tjänster ofta är lätta för konkurren-
terna att kopiera är nyckeln till framgång inte i huvudsak att utveckla den tekniska 
kvaliteten på produkterna och tjänsterna, utan att utveckla den funktionella kvalite-
ten. Det vill säga skapandet av konkurrensfördelar genom bättre service och ett ökat 
samspel mellan köpare och säljare. Det betyder naturligtvis inte att teknisk kvalitet 
inte är viktig eller att det inte behövs tekniska förbättringar i tjänstekonkurrensen 
(Grönroos, 2002). För att kunna konkurrera med de funktionella tjänsterna måste na-
turligtvis de tekniska tjänsterna vara av god kvalitet. Men det är de funktionella tjäns-
terna som skapar den lilla extra konkurrensfördelen som gör det möjligt för säljaren 
att exempelvis ta ut ett något högre pris. Det skapar även ett gott rykte för företaget 
och ett mervärde för kunden, vilket lockar nya kunder, behåller gamla samt får dem 
att återinvestera (Lewis, 1995). 

3.9.5 Kundens uppfattning och förväntning 

Kundtillfredsställelse är ett tillstånd i kundens huvud. Tillståndet uppstår som resultat 
av kundens egen erfarenhet av säljarens exponerade erbjudande och kundens uppfatt-
ning samt upplevelse av detta erbjudande (Söderlund, 1997). Med andra ord består 
god tjänstekvalitet av att kundens upplevda kvalitet motsvarar den förväntade kvalite-
ten. Kundens förväntade kvalitet står i direkt relation till företagets marknadsföring, 
rykte, profil och lokala image, pris, kundens behov och värderingar (Lovelock, Van-
dermerwe & Lewis, 1999). Om ett företag utger sig för att ha högkvalitativa produk-
ter till högre pris är kunden förväntningar högre på detta företag än på det som er-
bjuder produkter med en godtaglig kvalitet till ett lågt pris. På grund av företagens 
olika image och rykte blir kvalitetskraven på den dyrare produkten väsentligt högre. 
Klyftan mellan kundens förväntade och upplevda kvalitet blir därmed svårare att slu-
ta (Söderlund, 1997). Om inte detta gap sluts anser kunden att företaget inte ha upp-
fyllt vad de lovat med sina produkter och tjänster och företaget får därmed en miss-
nöjd kund. Detta även om produkten eller tjänsten har nått en godtycklig och accep-
tabel nivå för kunden. Vid marknadsföring av företagets produkter och tjänster anser 
därför Grönroos (2002, s. 81) att: ”det är bättre att lova för lite och ge för mycket”. 

3.10 Utbildning 
Utbildning och personalutveckling är en stödtjänst som ökar förutsättningarna för 
företagsframgång och affärsutveckling (McGivney, 1997). Utan utbildning stannar 
förtaget och dess anställda kvar i gamla rutiner och tillvägagångssätt. Tillvägagångssätt 
som tidigare passade företaget men som ofta med tidens gång blir föråldrade. På da-
gens dynamiska och konkurrenskraftiga marknad med snabb teknologisk utveckling 
är kraven på anpassning efter kundens behov och efterfrågan mycket stort. Då ut-
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vecklingen går fort är det ofta kunskapen och utbildningen som halkar efter (Entre-
prenad, 2005). Om kunden inte upplever att leverantören är kunnig och kan uppfylla 
det som förväntas av honom vänder sig köparen istället till någon som kan det, det 
vill säga till leverantörens konkurrenter.  

Bristen på nyutbildad personal får därmed inte bara effekter på dagens situation, utan 
även på företagets framtida möjlighet att stå sig i konkurrensen med andra (McGiv-
ney, 1997). Då utbildning är en färskvara krävs det att den konstant uppgraderas för 
befintlig personal och grundligt introduceras för ny tillkommen personal. Denna 
konstanta utveckling stöds även av Hedqvist (1998, s. 28) som menar ”att stå stilla är 
att gå bakåt”. 

Utan en kontinuerlig påfyllning av ny och utbildad personal sker en successiv ur-
holkning av tillgången på erfaren och kompetent personal, då denna med tiden går i 
pension. Ett sätt att motverka detta är att genom praktik, gymnasie- och lärlingsut-
bildningar låta den unga och oerfarna generationen lära av de äldre och mer erfarna 
(Me-tidningen, 2003). På så sätt får man in nytt ungt blod med kreativa tankar och 
arbetssätt, vilket motverkar risken att få en föråldrad arbetskår som fastnar i gamla 
banor. 

3.11 Hyra och leasing 
Hyra och leasing kan ses som en annan alternativ stödtjänst då det är ett bra alterna-
tiv till kontantköp vid anskaffning av varor (Kolb & Rodrigous, 1992). Fördelen med 
dessa alternativ är att man kan dela upp betalningen under en längre tid och därmed 
inte behöver binda upp och ligga ute med lika mycket pengar. Företaget behöver 
därmed inte ha lika stora finansiella tillgångar som vid ett kontantköp. Detta är till 
stor fördel för tillverkande företag, då dessa ofta är beroende av många olika sorters 
maskiner. Men även för småföretag då dessa inte alltid har tillräckliga finansiella re-
surser (Entreprenad, 2005). 

Hyra och leasing är därmed ett bra alternativ som möjliggör en viktig investering. En 
investering som kanske är en förutsättning för att företaget ska ha det rätta verktyget 
för att kunna utföra det jobb som de är utsatta att göra. Utan de rätta praktiska verk-
tygen är företagets teoretiska kunskap värdelös. Detta stöds även av Larsson (2000, s. 
52) som menar att: ”vad är en duktig snickare utan sin hammare”?  

Fördelarna med att hyra sin utrustning är att man kan komplettera sitt befintliga sor-
timent och hyra in ny och uppdaterad utrustning endast då man verkligen behöver 
den. Man slipper då betala för en konstant åldrande utrustning som man kanske inte 
ens behöver vid en eventuell minskad beläggning (Entreprenad, 2005). Andra fördelar 
är att man slipper betala och sköta underhåll av utrusningen, samtidigt som man slip-
per stå för eventuella kostsamma haverier. En annan fördel är att man innan ett even-
tuellt kontantköp kan hyra den aktuella utrustningen och prova ifall den verkligen är 
ändamålsenlig, prisvärd och faller köparen i smaken (Svenska Dagbladet, 2005). 

Leasing eller hyrköp som det ofta kallas i folkmun är ett alternativ till kontantköpet. 
Vid leasing ingås ett avtal mellan säljare och köpare där köparen förbinder sig att 
kontinuerligt betala en leasingavgift över en förutbestämd tid (Kolb & Rodrigous, 
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1992). Leasingavgiften är som en avskrivning på ett lån och består av en räntedel och 
en avskrivningsdel. Fördelarna med leasing är att i avtalet ingår det ofta fulla service-
avtal där leasgivaren är ansvarig för underhållskostnader, service och försäkringar etc. 
Vid avtalets slut har leastagaren möjlighet att köpa ut utrustningen till dess restvärde 
eller teckna ett nytt avtal för en ny utrustning där den gamla tas i inbyte (Larsson, 
2000). 

Hyra och leasing är i många fall på grund av de bokföringsmässiga effekterna mer 
lönsamt än kontantköp (Entreprenad, 2005). Frånsätt detta så får företaget även en 
ökad flexibilitet i sitt arbete, då man kan hyra eller leasa in utrustning för en kortare 
tid och för specifika uppdrag (Svenska Dagbladet, 2005). Hyra och leasing av utrust-
ning och maskiner är någonting som bara ökar och ökar bland företag idag. Ett ex-
empel på detta är Volvo CE som under en 6 års period har ökat sin uthyrning och 
leasing av anläggningsmaskiner från 4 % till 27 % av det totala globala kundsegmentet 
(J. Ekström, personlig kommunikation, 2005-04-07). Även Volvos och Swecons hu-
vudkonkurrent Caterpillar, vilka är en av de marknadsledande aktörerna när det 
kommer till hyra och leasing av anläggningsmaskiner, har ökat sina marknadsandelar 
av hyrda och leasade maskiner (Caterpillar, 2005). En anledning till detta är att CAT 
har köp upp Cramo, vars huvudsysselsättning är att hyra ut anläggningsmaskiner och 
utrustningar till industrier, byggföretag och den offentliga sektorn. (Cramo, 2005). 
Genom detta har man bildat Cramo CAT-Rental och därmed kunnat skaffa sig en 
markant breddad distributionskanal, då Cramos täckning av sälj- och servicekontor är 
mycket stor (se fig. 3.8). Trenden med en utbredd uthyrning och leasing är inte be-
gränsad till Sverige utan både Swecon och Cramo CAT-Rental riktar in sig på den 
globala marknaden, i synnerhet baltstaterna och norra delarna av Europa (Volvo CE, 
2005).  

 

Figur 3-9 Nationell täckning av CAT-Rental sälj- och servicekontor (Cramo, 2005) 

Nackdelen med att hyra eller leasa en utrustning är att det blir lite dyrare i längden 
(Larsson, 2000). Men detta ska då ställas mot den ökade driftsäkerheten, det kostnads-
fria underhållet, frigörelsen av kapital, den ökade flexibiliteten samt den konstant nya 
uppgraderade utrusningen (Entreprenad, 2005). 
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3.12 Sammanfattning av referensramen 
Genom ett abduktivt tillvägagångssätt och ett successivt framkommande av mer cen-
tral och avgörande empirisk fakta ligger det i analysen och slutsatsen extra tyngd på 
vissa av referensramens delar. Dessa delar kommer senare i rapporten att åskådliggö-
ras i en utökad modell av denna sammanfattade modell för referensramen (se fig. 3.9). 
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Figur 3-10 Sammanfattande modell för referensramen 

Marknaden för försäljning av varor och tjänster kan delas upp i två delar, en primär- 
och en eftermarknad. På primärmarknaden säljer man in produkten eller tjänsten till 
kunden och låter honom bilda sig en uppfattning om den. Medan man på eftermark-
naden tar hand om en befintlig och erfaren kund som redan är användare av produk-
ten och dess relaterade tjänster (Hallström & Jönsson, 1991). De tre utmärkande för-
delarna som en korrekt utformad eftermarknad bidrar med är ökad konkurrenskraft, 
god lönsamhet och god image (Hallström & Jönsson, 1991). En korrekt utformad pri-
mär- och eftermarknad kan även ses som ett strategiskt verktyg där man tillsammans 
med en aktiv marknadsföring kan skapa en nära kontakt med nya och befintliga 
kunder (Milind, 1997). 
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Ett av de mest kända och grundläggande marknadsföringskoncepten är marknadsfö-
ringsmixen som är en komponering av olika konkurrensmedel, kallade de 7P:na: 
Product, Price, Place, Promotion, People, Physical evidence och Process. Vilka är grund-
läggande i all marknadsföring av produkter och tjänster (Booms & Bitner, 1981). Men 
för att kunden ska veta vad företaget och dess produkter står för måste företaget även 
ha en klar positionering. Det företaget som har en lyckad positioneringsstrategi kan 
enligt Kotler et al. (2005) kraftigt stärka sin ställning gentemot sina konkurrenter. 
Men för att få en lyckad positionering måste företaget veta sina nutida interna styr-
kor och svagheter samt se vad det finns för framtida externa möjligheter och hot 
(Thompson & Strickland, 1998). 

Ett bra verktyg för att få reda på dessa är SWOT-analysen. Kunskapen om företagets 
styrkor och svagheter kan ur ett strategiskt perspektiv användas för att ta vara på 
möjligheter respektive undvika hot som kan uppstå på marknaden (Johnson & Scho-
les 2002). Analysen ger information som skapar bättre konkurrensförutsättningar för 
företaget och dess organisation (McDonald, 1999). Ytterligare ett effektivt sätt att 
förbättra företaget, dess organisation, produkter och tjänster är att titta på, jämföra 
med och efterlikna andra ledande företag som verkar inom samma bransch, så kallad 
benchmarking (Lundvall & Tomlinson, 2001). Benchmarking kan tillämpas inom 
verksamhetens samtliga delar, från produkter och tjänster till tillverkningsprocesser 
och genomföringsmetoder för dessa. Eftersom arbetsmetoderna ständigt förändras så 
måste benchmarkingen vara ständigt pågående. Annars blir företaget fort omkörd av 
sina konkurrenter (Camp, 1993), både vad gäller kvalitet på produkter och tjänster 
men även vad gäller kommunikation internt med personal och extern med kunder. 

Framgångsrika företag som till sin produktförsäljning även ägnar sig åt service i sin 
verksamhet ger stor uppmärksamhet både till sina anställda och till sina kunder. En-
ligt Kotler et al. (2005) finns det en koppling mellan företagets framgång och graden 
av tillfredsställelse bland anställda och kunder. För att få ett önskvärt resultat vid ser-
vice- och produktmarknadsföring krävs därmed mer än den vanliga externa mark-
nadsföringsmixen (Ahmed & Rafiq, 2002). För att nå ett önskvärt resultat krävs även 
en intern- och en interaktiv marknadsföring. Där den interna marknadsföringen sker i 
syfte att motivera och informera personalen i företaget samt den interaktiva mark-
nadsföringen sker i syfte att skapa en ökad kontakt mellan det säljande företaget och 
den köpande kunden eller företaget. 

Marknaden och marknadsföringen mellan företag skiljer sig från den vanliga konsu-
mentmarknaden. Företagen är här ofta mer beroende av varandra och är därmed mer 
involverade i varandras verksamheter (Kotler et al., 2005). Det som marknadsförare i 
grunden vill veta är hur företagskunderna verkar i omgivningen och svarar på olika 
marknadsföringsstimuleringar. För att kunna undersöka och identifiera vilka stimule-
ringsfaktorer som påverkar kunden vid ett köp måste man veta hur hans/hennes be-
slutsprocess och köpbeteende ser ut. Kundens köpbeteende av idag är sådant att den 
äldre generationen köper en vara eller tjänst, medan den nya generationen mer köper 
de fördelar som varan eller tjänsten ger dem. De söker mer en helhetslösning som in-
nefattar samtliga materiella och immateriella behov (Reilly, 2002). Behov som dessa 
kan vara allt från själva produkten till serviceavtal, finansieringsalternativ som hyra 
och leasing, samt utbildning av operatörer. 
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4 Empiriska resultat 
I denna del avser vi att redovisa våra empiriska resultat. Den empiriska studien är grun-
dad på personliga intervjuer med Swecons lokalkontor samt telefonintervjuer med kun-
der. Till stöd för den empiriska studien använder vi intervjuformuläret som framtagits 
med hjälp av referensramen. 

Empirin är uppdelad i de två avsnitten ”Förbättring av befintliga erbjudanden” och 
”Utredning av nya erbjudanden”. Avsnittet förbättring av befintliga erbjudanden be-
handlar frågor som rör den interna organisationen och hur personalen samverkar 
med kunden. Detta material är tänkt att fungera som grund för analysen om hur 
Swecon kan förbättra sina erbjudande till kunderna. Avsnittet utredning av nya er-
bjudanden behandlar frågor som rör Swecons omgivning. Syftet med avsnittet är att 
få en så verklig bild av omgivningen som möjligt. För att i ett senare skede kunna 
identifiera vilka möjligheter det finns för Swecon att utvidga sina erbjudanden.  

I texten som följer hänvisar vi till alla respondenterna och kunderna som ”han”. An-
ledningen till detta är att samtliga av respondenterna och kunderna vi har träffat och 
pratat med i anslutning till denna uppsats har varit män. Vi utesluter givetvis inte att 
dessa positioner även skulle kunna innehas av kvinnor. 

4.1 Förbättring av befintliga tjänster 
Detta avsnitt baseras uteslutande på intervjuer med Swecons verkmästare, lagerchefer 
och säljare. Materialet i detta stycke fungera som grund för diskussionen om hur 
Swecon kan förbättra sina befintliga tjänster kopplade till grundprodukten. De om-
råden som behandlas under avsnittet ”Interna förbättringar” är kommunikation, an-
svarsområden, arbetsrutiner och datasystem, förloppet vid försäljning och SWOT-
analys. 

4.1.1 Interna förbättringar 
En god intern kommunikation och bra arbetsrutiner är en grundläggande förutsätt-
ning för att skapa en effektiv marknadsföring av företagets tjänster och produkter till 
den externa kunden. Därför har de interna förbättringsmöjligheterna hos Swecons 
kontor undersökts. 

Kommunikation. 

Vi har undersökt hur respondenterna uppfattar kommunikationen mellan varandra, 
Swecons huvudkontor i Eskilstuna samt Volvo CE. Vi har också varit intresserade av 
hur ofta man kommunicera samt vilken slags information de olika parterna utbyter.  

I stort är man nöjd med hur kommunikationen fungerar mellan varandra på konto-
ret. Fyra av de fem säljarna anser att de får den information de önskar från både fält-
mekanikerna, serviceteknikerna, verkmästare och lagerchef. Det är framförallt in-
formation om eventuella potentiella nyköp av maskiner och annan kundorienterad 
information som säljarna är intresserade av. Verkmästarna och lagercheferna däremot 
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önskar att informationen om kunderna kunde bli bättre från säljarnas sida. När kun-
den köper en ny eller begagnad maskin finns det t.ex. inga rutiner för att kunden 
skall träffa övrig berörd personal på kontoret. Kunden presenteras endast för övriga 
medarbetare om de befinner sig i närheten när kunden är på besök.  

Om inte säljaren är ute på kundbesök träffas personalen på de skilda kontoren dagli-
gen i lokalerna, varpå man kan diskutera eventuella nyheter. Många kontor har må-
nadsmöten där man går igenom vad som hänt under månaden, vilket anses fullt till-
räckligt då även man delar information med varandra vid de tillfällen man ”springer 
på” varandra under dagarna. Verkmästaren och lagerchefen har mycket bra kontakt 
med varandra eftersom deras uppgifter till stor del överlappar varandra. Dock kom-
mer fältmekanikern lite på sidan om då han ofta om dagarna åker direkt ut till kund 
och inte spenderar lika mycket tid inne på verkstaden. 

En iakttagelse vi gjort är att kommunikationen mellan verkmästare, lagerchef och säl-
jare till hög grad beror på hur lokalerna är utformade. Ligger respondenternas kontor 
nära varandra och personalen har gemensamma fikarum är informationsutbytet bätt-
re än hos kontoren där kontoren ligger långt ifrån varandra och där man fikar i sepa-
rata fikarum.  

Kommunikationen och stödet från huvudkontoret i Eskilstuna tycker fyra av re-
spondenterna är bra.  

”Förr hade vi problem med att få den informationen vi behövde och det kunde ta mycket 
lång tid att få svar. Idag fungerar det mycket bättre och jag vet vart jag skall vända mig 
för att få hjälp. I dagsläget går det också mycket snabbar att få svar.” (Verkmästare) 

Detsamma gäller för den kontakt man har med Volvo CE. Tre av respondenterna 
tycker att kommunikationen fungerar bra även om man tycker att de är lite ”sega” 
ibland. Huvuddelen av kommunikationen med Volvo CE sker dock genom huvud-
kontoret. 

Ansvarsområden. 

Som tidigare nämnts i nutidsanalysen har respondenterna specifika ansvarsområden. 
Vi har varit intresserade av hur respondenterna upplever områdesindelningen som 
Swecon har i dag. 

Fyra av respondenterna tycker att ansvarsuppdelningen fungerar bra men vissa avvi-
kande synpunkter har framkommit. Säljaren är utöver ansvaret att sälja maskiner och 
avtal även ansvarig för försäljningen av maskintillbehör. Maskintillbehör är detaljer 
som man kan utrusta maskinerna med såsom gaffelställ och skopor. Vid maskinför-
säljning tycker samtliga säljare att det är logiskt att detta ansvar faller på dem själva 
men när kunder ringer och vill utrusta sin gamla maskin med nya redskap och re-
servdelar tycker två av säljarna att detta skall ligga under reservdelschefernas område. 
Anledningen till detta är att deras dataregister på dessa delar är bättre samt att faktu-
reringsrutinerna på reservdelssidan är mycket smidigare än rutinerna på säljsidan. 
Detta skulle även frigöra tid som säljarna kan använda för att lösa andra uppgifter. 
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Denna uppfattning delas även av två av reservdelscheferna. En säljare uppgav dock att 
det är mycket bra att säljaren har hand om maskintillbehören. 

”Jag tycker det är bra att det är vi som har hand om tillbehören. Detta gör att man får 
kontinuerlig kontakt med kunderna och försäljningen av tillbehör kan leda till att man 
får sälja en ny maskin.” (Säljare) 

Ungefär hälften av respondenterna anser dessutom att man kan utnyttja fältmekani-
kernas och serviceteknikernas kundkontakt på ett bättre sätt och utvidga deras an-
svarsområde. Många av kunderna kommer nämligen inte till verkstaden när maski-
nen skall servas eller repareras, utan fältmekanikerna åker ut till kunden och utför 
reparationen eller servicen på plats. Detta gör att fältmekanikerna har mycket kund-
kontakt och träffar många kunder och förare som sällan kommer förbi kontoret. 

Arbetsrutiner och datasystem. 

Syftet med detta avsnitt är att klargöra vilka hjälpmedel respondenterna har till sitt 
förfogande för att lösa sina arbetsuppgifter. Eftersom försäljningen av anläggningsma-
skiner och reservdelar ställer stora krav på logistiken hos Swecon har vi framförallt 
varit intresserade av rutiner och datasystem. 

Swecon har idag få rutiner för sina anställda och det är upp till den enskilda individen 
hur man väljer att lösa sina arbetsuppgifter. Den tydligaste effekten av detta såg vi 
bland säljarna, då varje säljare själv väljer hur han skall närma sig kunden. Ingen Swe-
conkund kan räkna med att få samma bemötande på två olika kontor. 

Verkmästarna och reservdelscheferna är i dagsläget nöjda med datasystemen de an-
vänder men säljarna hade synpunkter på sina system. För att hålla reda på nya och 
befintliga kunder använder säljarna ett kundregister. Det är upp till den enskilde säl-
jaren att själv bestämma vilka uppgifter om kunden som skall läggs in i registret och 
registret uppdateras enbart genom att säljaren raderar de företag vars reklamutskick 
returnerats av posten. Detta register är dessutom inte länkat med kundregistret för re-
servdelar och service. Kundregistret upplevs av fyra av säljarna som krångligt och 
omodernt. Detsamma gäller för säljarnas register över nya delar och tillbehör. Tillbe-
hörsregistret är omständligt och är tidsödande, vilket vi kan intyga efter att ha blivit 
visade systemet. Systemet för begagnade artiklar däremot är mycket lättare att arbeta 
med och uppbyggnaden är logisk. Offertsystemet upplever säljarna också som krång-
ligt, då säljarna inte kan använda redan upplagda uppgifter i datorn utan får manuellt 
lägga upp kontrakten eller skriva dem för hand. Säljarna känner att arbetet med dessa 
system tar upp mycket av deras tid, tid som de skulle vilja ägna åt kunderna istället. 

Förloppet vid försäljning. 

Anledningen till att vi är intresserade av hur förloppet ser ut vid försäljningen av ma-
skiner är att få klarhet i vilket skede säljarna presenterar de olika avtalen för kunden. 
Som vi har nämnt tidigare finns det inga uppsatta rutiner för hur försäljningen av ma-
skiner och avtal skall gå till, utan varje individuell säljare väljer själv hur försäljningen 
skall läggas upp. 
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Fyra av de fem säljarna ser till att maskinaffären är klar innan han försöker sälja avta-
len och det generella förloppet återfinns i figur 4.1. 

 

Figur 4-1 Försäljningsprocess vid nyköp av anläggningsmaskin 

Den generella ståndpunkten hos säljarna är att maskinförsäljningen är en förutsätt-
ning för att verksamheten skall fungera. 

”Säljer vi inga maskiner finns det inga maskiner att serva och ingen vill köpa några re-
servdelar. Att sälja maskinen måste vara prioritet nummer ett och presenterar man ett 
pris där avtalskostnaderna är med tycker kunderna att det blir alldeles för dyrt.” (Säljare) 

Fyra av säljarna anser dessutom att serviceavtalen inte alltid behövs eftersom kunden 
ändå väljer att serva sin maskin hos Swecon, det är enbart extrakostnader vid själva 
nyköpet som de vill undvika. 

SWOT-analys. 

Syftet med att låta respondenterna uppge vad de anser är Swecons styrka, svaghet, 
möjlighet och hot är att få en överblick över vad de anställda tycker om företaget och 
framtiden. SWOT-analysen sammanfattar dessutom på ett mycket bra sätt vad som 
sagts under intervjuerna. 

Styrkor: Närheten till kunden, Bra produkt och varumärke 

Svagheter: Långsam organisation, Svårt att rekrytera servicetekniker, Gamla lokaler 

Möjligheter: Presentera kunden för personalen vid nyköp, Öka kommunikationen, 
Hyra ut maskiner, Utbildning 

Hot: Parallellimporten, Tillgången på servicetekniker, Piratdelar 

Många respondenter gav samma svar men som texten visar fanns det vissa variationer. 

4.1.2 Interaktion med kund 
Materialet är liksom tidigare baserat på intervjuer med verkmästare, lagerchefer och 
säljare men denna gång har deras åsikter jämförts med kundernas. 

Vem är kund hos Swecon? 

Inget av lokalkontoren kunde urskilja hur sin typiska kund ser ut. Samtliga uppgav 
att det var en jämn fördelning mellan stora och små företag samt att kunderna kan 
vara allt från entreprenad företag till industrier. Det enda som gick att urskilja var att 
Skövde har fler kunder som är bönder än övriga kontor och att Västerås har fler stora 
industrikunder än övriga. Majoriteten av respondenterna ansåg att Swecons koncept 
inte behövdes anpassas till deras lokala kundkrets och att det var bra att Swecon er-
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bjuder samma utbud på sina kontor. Inget av kontoren kunde heller beskriva vilka 
kunder som är mest lönsamma.  

Kunderna i urvalet. 

Kunderna som ingått i undersökningen är både mindre och större entreprenadfirmor. 
Det minsta företaget har två anläggningsmaskiner medan det största bolaget har tju-
gotre. Kunderna i urvalet har framförallt grävmaskiner, hjullastare och dumprar. Alla 
kunder i urvalet har en eller flera maskiner ifrån Swecon men några av kunderna har 
även maskiner av andra märken än Volvo. En av kunderna har dessutom direktim-
porterat några av sina Volvomaskiner. 

 

Varför väljer kunden Swecon?  

Fyra av respondenterna anser att kunderna väljer Swecon för att tillgängligheten och 
reservdelsutbudet är mycket bra. Den höga kvaliteten på allt som Swecon gör (snabb 
respons, service etc.) ansågs också som en anledning till varför man väljer Swecon. 
Två av respondenterna anser att man väljer Swecon för att de företräder ett väl ansett 
märke, Volvo, som står för hög kvalitet och trygghet. 

Därför valde kunderna Swecon? 

Tre av kunderna väljer att handla och serva sina maskiner hos Swecon för att närhe-
ten och tillgängligheten är bra. 

”Vi har ingen specifik hemmamarknad utan flyttar dit jobben finns. Det spelar ingen roll 
om vi är i Uddevalla eller i Skövde det finns alltid ett Sweconkontor nära tillhands”. 
(Kund) 

Kunderna väljer även Swecon för att servicen har hög kvalitet och att utbudet av re-
servdelar är bra. Bra relation med verkstaden, fältmekanikerna och serviceteknikerna 
uppges också vara en anledning. Tre säger även att man handlar av Swecon för att de 
säljer Volvo, som de tycker är ett bra märke. 

 

Swecons syn på kundernas köp av maskiner och reservdelar.  

Verkmästarna och reservdelscheferna uppger att det uteslutande är kunderna som hör 
av sig till dem. Det kan visserligen förekomma att kunderna ber fältmekanikerna och 
serviceteknikerna att de skall be någon av cheferna att kontakta kunden. Även säljar-
na uppger att det ofta är kunden som kontaktar Swecon men säljarna uppsöker även 
kunderna. Säljarnas uppsökande verksamheten går i huvudsak ut på att hålla kontak-
ten med tidigare kunder samt följa upp tips från fältmekanikerna, servicetekniker och 
annat branschfolk. Säljarna menar på att Swecon är en så stor aktör att det är natur-
ligt för kunden att be om en offert från dem. 

”Alla känner till Volvo och Swecon, ska någon köpa en ny maskin ringer de till oss. 
Ibland känns det som dom bara vill få en prisuppgift som dom kan använda för att jäm-
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föra med andra aktörer men man får ju åtminstone en chans att vara med på affären.” 
(Säljare)  

Många av säljarna önskar att det fanns mer tid att uppsöka kunderna men tyvärr hin-
ner de i dagsläget inte med att uppsöka fler kunder. 

Under den här kategorin frågade vi dessutom respondenterna hur stor inflytande de 
anser att förarna till maskinerna har vid nyköp. Majoriteten av respondenterna anser 
att förarnas önskan kan väga mycket tungt beroende på hur rutinerad och duktig fö-
raren är.  

”Duktiga förare är ägarna rädda om så jag kan tänka mig att deras önskemål väger tungt 
när de ska köpa ny maskin.” (Verkmästare) 

En av säljarna menar också att förarnas önskemål tillmötesgås olika mycket beroende 
på vilket slags företag föraren arbetar åt. Exempelvis kommuner anser han i större 
grad tillmötesgår förarnas önskemål än andra företag. 

Kundens syn på köp av reservdelar och maskiner. 

När det gäller reservdelar, med undantag för larvband, filter och oljor, är det uteslu-
tande Swecon kunderna i urvalet vänder sig till. Man ringer inte runt till konkurren-
ter när det gäller reservdelar som är viktiga för maskinens drift. Det viktigaste är att 
maskinen snabbt kommer i drift igen 

”Står en maskin stilla spelar reservdelspriset eller reparationskostnaderna inte så stor roll. 
För varje minut maskinen står stilla förlorar jag pengar”. (Kund) 

Anledningen till att kunden vänder sig till Swecon vid reparationer är att de kan er-
bjuda ett komplett sortiment av reservdelar och att de är mycket kunniga på alla Vol-
vomaskiner.  

När kunderna i urvalet skall köpa en maskin är det dock ett annat förfarande. Alla av 
kunderna kontaktar visserligen Swecon vid nyköp men tre av kunderna uppger att de 
även kontaktar konkurrenter. Kunderna uppger olika skäl till varför de undersöker 
andra alternativ än Swecon.  

En av kunderna kör enbart Volvo men har valt att parallellimportera ett antal Vol-
vomaskiner för att han anser att det är mycket smidigare. 

”När jag vill köpa en maskin vill jag bestämma mig på en halvtimme. Swecon vill bjuda 
på fika och träffas flera gånger och vid varje gång skall det prutas fem eller tio tusen. Jag 
vill bara få ett slutgiltigt pris från början. Jobben hinner försvinna innan man är klar 
med affären. Importerar man en maskin fyller man bara i vad man önskar så skickar de 
en maskin. Det bästa vore att köpa maskiner på postorder.” (Kund)  

En annan kund uppger att det handlar om mycket pengar och då vill man ”kolla runt 
lite”. I ett av fallen uppgav en av entreprenörerna att han brukar nöja sig med att 
kontakta Swecon men att förarna ibland vill undersöka andra märken. Är det en bra 
förare så brukar entreprenören tillmötesgå deras önskningar så långt det går. 
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”Bra förare vill man behålla, så skall jag köpa en ny maskin så snackar jag med dom in-
nan jag kontaktar någon säljare.” (Kund) 

De två övriga kunderna uppgav dock att så länge de är nöjda med Swecon kontaktar 
de enbart dem vid nyköp. 

 

Utöka informationen till kund?  

Vid nyköp får kunden en ”maskinpärm” som innerhåller det kunden behöver veta 
om den aktuella maskinen samt vad Swecon kan erbjuda i form av tjänster och tillbe-
hör. I pärmen finns dessutom telefonnummer till de olika avdelningarna på Swecon. 
Vid begagnat köp, service och reparationer får idag kunden ingen information om 
eventuella nyheter och tjänster om han inte själv ber om det. Hälften av responden-
terna ansåg att det är bra ide att oftare förse kunderna med information och ge de 
kunder som köper en begagnad maskin samma information som nyköparna får. 

”Det känns som vi missar alla begagnat köpare. Der är ju troligt att deras maskiner går 
sönder tidigare och oftare än nyköparnas maskiner. Är inte maskinen dom köper allt för 
gammal tror jag att de skulle kunna tänka sig att köpa delar och reparationer ifrån oss.” 
(Reservdelschef) 

De som är för att ge kunden information vid service och dylikt anser att när kunden 
ändå är inne för service skadar det inte att uppdatera kunden om eventuella nyheter.  

Den andra halvan däremot anser att begagnat köparna inte är av så stort intresse ef-
tersom de oftast köper piratdelar och reparera sina maskiner på andra verkstäder. 
Dessutom är de skeptiska till om kunden vill ha eller behöver mer information. När 
vi diskuterade om kunderna skulle uppskatta om Swecon oftare kontaktade kunden 
var samtliga respondenter ense om att det är väldigt individuellt om kunderna vill bli 
uppsökt eller ej.  

Kunden syn på ytterligare information.  

När det gäller information och reklam skiljer sig urvalsgruppen åt. De kunder som 
har många maskiner vill absolut inte få någon mer information och de föredrar att 
själva kontakta Swecon när de behöver något.  

”Jag läser inte ens den skit jag får idag. Jag slänger allt utan att öppna det. Jag kan redan 
det mesta och är det något jag undrar över ringer jag och frågar.” (Kund) 

De kunder som har färre maskiner däremot tycker att informationsutskick är ett bra 
sätt att hålla sig uppdaterad och blir gärna uppdaterad om eventuella nyheter. Dessa 
kunder tycker dessutom att det är bra om säljaren hör av sig emellanåt. 

”Det skadar inte att få lite att läsa. Det är rätt bra om säljaren ringer lite då och då ock-
så.” (Kund) 
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Kategorin kunder som har ett mindre antal maskiner har inte heller något emot att 
vid service och dylikt få information om vad som händer i branschen och hos Swe-
con. 

 

Tycker kunden att det är viktigt med en personlig kontakt på Swecon? 

Den generella uppfattningen bland respondenterna är att kunden föredrar att veta 
vem han talar med men att det oftast går bra att tala med någon annan om personen 
kunden söker inte är anträffbar. Vissa kunder är exempelvis mest bekanta med sälja-
ren varpå man ringer till honom oberoende av ärendets art. Vissa av respondenterna 
upplever att det kan ta mycket tid att handskas med frågor som egentligen inte berör 
dem men majoriteten av respondenterna har inga problem med att kunderna ringer 
oberoende av ärendets art. När det gäller fältmekaniker och servicetekniker är kun-
derna ofta mycket noga med vem som servar eller reparera maskinen. Det förekom-
mer att kunden vid mindre brådskande ärenden är villig att vänta med sin service tills 
”sin” tekniker blir ledig.  

Kundens syn på personlig kontakt. 

Samtliga kunder uppger att det är mycket viktigt med en personlig kontakt hos Swe-
con.  

”Det är jäkligt viktigt att jag får tala med någon jag känner till. Jag har inte tid med nå-
got strul, jag vill snacka med någon som jag vet kan hjälpa mig” (Kund) 

Andra uppger att det helt enkelt är skönt att känna till ansiktet bakom rösten. Majo-
riteten av kunderna uppger att de har stort förtroende för de fältmekaniker och servi-
cetekniker som brukar laga eller serva maskinerna och föredrar att få samma tekniker 
varje gång.  

4.2 Efterfrågan av nya tjänster 
Detta avsnitt baseras på intervjuer med Swecons verkmästare, lagerchefer och säljare 
samt med de olika kunderna. Materialet i detta stycke fungera som grund för diskus-
sionen om kundens efterfrågan och hur Swecon kan utöka utbudet av nya tjänster 
kopplade till grundprodukten. 

4.2.1 Externa möjligheter 
Förutsättningen för att Swecon ska kunna följa med i utvecklingen och stå sig i kon-
kurrensen med andra är att konstant utreda vad det är som kunden efterfrågar, både 
idag och i framtiden. Därför har de externa utvecklingsmöjligheterna hos Swecon 
kontor undersökts. 

Vad saknar personalen i Swecons sortiment?  

Det är framförallt säljarna som har haft synpunkter på Swecons sortiment. Tre av säl-
jarna har uppgett att Caterpillar erbjuder ett mycket förmånligt lån vid nyköp, vilket 
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de anser har lockat vissa kunder att köpa maskiner av Caterpillar istället. Därför skul-
le säljarna vilja kunna erbjuda lika förmånliga lån. Utöver detta ansåg respondenterna 
att Swecon har ett bra sortiment och kunde inte ge något konkret exempel på hur 
Swecon kan öka antalet tjänster eller tillbehör.  

Vad saknas kunden i Swecon sortiment och vad kan förbättras?  

Ingen av kunderna kunde komma på något konkret de saknade i Swecons sortiment. 
Däremot önskade två av kunderna att reparationerna skall gå snabbare. Man upplever 
att Swecon har brist på servicetekniker vilket leder till att det tar onödigt lång tid att 
avhjälpa fel. En av kunderna efterlyser dessutom bättre kundkontakt genom exem-
pelvis informations kvällar etc. I övrigt önskade kunderna lägre reservdelspriser men 
samtidigt ansåg de inte att Swecon var dyrare än någon annan. 

 

Värdesätter kunden helhetskonceptet?  

Huvuddelen av respondenterna är tveksamma till om kunden värdesätter helhetskon-
ceptet. Säljarna är mer skeptiska till konceptet än verkmästarna och lagercheferna.  

”Kunderna ser avtalen endast som en extra kostnad och oftast har köparen egna kontakter 
när det gäller finansiering och försäkring. De tar bara våra priser till sina kontakter som 
lägger sig strax under våra bud.” (Säljare) 

Verkmästarna och lagercheferna är också något osäkra på om kunderna värdesätter 
helhetskonceptet men tycker att avtalen är ett bra sätt att binda kunderna till Swe-
con. 

Kunderna om helhetskonceptet.  

Kunderna tycker att helhetskonceptet är ”bra”. De anser att Swecon som underleve-
rantör till Volvo CE bör kunna tillgodose kundens alla behov men att det sedan är 
upp till den enskilda entreprenören att välja om han vill köpa någon av tilläggstjäns-
terna. Trots att kunderna tycker att det är bra med ett helhetskoncept är de skeptiska 
mot serviceavtal, reparationsavtal, finansieringsavtal och försäkringsavtal. Bland kun-
derna i urvalet är det endast en som har tecknat service- och reparationsavtal. Den 
största anledningen till detta är att man inte anser att avtalen är konkurrensmässiga. 
En av kunderna uppgav dock att de var av bekvämlighetsskäl han inte tecknade några 
avtal. 

”Jag har alla mina försäkringar hos Länsförsäkringar. Det är smidigare att ha med sam-
ma person att göra. Det är likadant med finansieringen, jag har en kontakt som fungerar 
bra och ger mig bra villkor.” (Kund)  

Reservdelar och större reparationer överlåter man dock åt Swecon. Anledningen till 
detta är att maskinerna blivit mer och mer komplexa och ofta kräver specialutrust-
ning. Det är dessutom väldigt kostsamt för entreprenörerna när en maskin står stilla. 
För varje timme som maskinen står stilla går de miste om tid som de annars kunde 
debitera uppdragsgivaren. Därför är det inte priset på reparationen eller reservdelarna 
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som är det viktiga utan hur fort maskinen kan vara i bruk igen. Detta leder till att 
kunderna sällan upplever att det lönar sig att reparera maskinerna på egen hand.  

 

Tillgången utav maskinförare.  

Fyra av respondenterna upplever att kunderna har brist på förare. En av responden-
terna påvisade dock att det inte direkt var brist på förare utan att det var brist på er-
farna förare. 

”Kunderna har nog inga problem att få tag på unga skickliga förare. Problemet är att des-
sa förare saknar kunskapen om allt runt omkring. En förare behöver veta vilket material 
han ska användas för olika ändamål och vilka rör dimensioner man ska ha till en trum-
ma. Dessutom behöver en förare veta hur saker och ting fungerar i entreprenadbran-
schen”. (Säljare) 

Om bristen på förare hindrade kunderna att köpa nya maskiner och tjänster var re-
spondenterna osäkra på men några av respondenterna fann det högst troligt att så var 
fallet.  

Kunden om tillgången utav maskinförare.  

All kunder utom en ansåg att det var brist på förare till maskinerna. Det är framför-
allt är äldre och erfarna förare man vill anställa och ingen av dem kunde för tillfället 
tänka sig att anställa en nyutbildad förare. 

”Vi har inte tid att utbilda någon. Samhället är ju också uppbyggt så att det inte går att 
anställa några yngre. Får de barn och sånt så har de ju rätt till att vara lediga i flera må-
nader och så ska de vara hemma med sjukt barn. Utbildning får kommuner och sådana ta 
hand om.” (Kund)  

Två av kunderna uppgav att bristen på förare vid vissa tillfällen hindrat dem från att 
köpa fler maskiner.  

 

Åtgärder mot bristen av förare?  

Respondenterna kunde inte ge några förslag till hur man från Swecons sida kunde 
göra något åt bristen på förare men de upplyste om att vissa Sweconkontor sponsrar 
de lokala skolorna. För att få igång en diskussion presenterade vi några alternativa åt-
gärder. En av åtgärderna gick ut på att Swecon utarbetar en utbildning som gör det 
möjligt för förare att erhålla ett certifikat som intygar att denna förare behärskar 
Volvos maskiner och att föraren kan nyttja maskinen på bästa sätt. Syftet med detta 
är att göra nya förare attraktivare för Swecons kunder samt öka statusen på föraryr-
ket så att fler väljer denna inriktning. Ett annat alternativ kan vara att Swecon startar 
en förmedlingstjänst på Internet där förare kan skriva in sig och det är möjligt för 
Swecons kunder att hitta kompetent personal. Respondenterna ansåg sig för dåligt in-
satta i ämnet och det alternativen möttes inte av någon större entusiasm från respon-
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denterna. Ett färre antal av respondenterna ansåg dock att certifieringen kunde vara 
en bra ide om det är möjligt att upprätta utbildning och certifiering på ett bra sätt.  

Åtgärder mot bristen av förare?  

Ingen av kunderna kunde ge några förslag på vad man kan göra åt bristen på förare. 
När vi presenterade förslagen om certifiering och förmedlingstjänster fick vi blandade 
svar. Förmedlingstjänsten ansåg majoriteten av kunderna att det kanske inte var Swe-
cons område men att certifieringen av förare kan vara en bra ide.  

”Om jag i framtiden tvingas anställa nyexaminerade förare kan det ses som ett plus om de 
innehar ett Volvocertifikat. I dagsläget spelar dock certifikatet mindre roll.”(Kund)  

Tre av kunderna ansåg, liksom kunden bakom citatet, att certifieringen inte har så 
stor vikt i dagsläget men att det kan vara en bra ide för framtiden.  

 

Är kunden intresserad av förarutbildningar?  

Tre av respondenterna tror att det finns en efterfrågan på förarutbildningar och att 
det finns möjlighet att utveckla dagens mycket begränsade utbildningar. 

”Jag tror nog att en del företag kan vara intresserade av att utbilda förarna om detta leder 
till att de kör bränslesnålare och att de kan utnyttja maskinen bättre.  Det kan nog också 
finnas intresse från större industrier och dylikt att skicka personal på regelrätta förarut-
bildningar”. (Säljare) 

Kan man påvisa för kunden att utbildningarna sparar pengar åt dem är övertygelsen 
att kunderna är villiga att betala för dessa tjänster. Att utveckla utbildningen vid ny-
köp och ta betalt för denna anser man inte att kunden är villig att betala för 

Kundens intresse av förarutbildningar.  

Den förarutbildning kunderna får vid nyköp tycker tre var tillräcklig. En av kunder-
na ansåg till och med att utbildningen vid nyköp är onödig eftersom de ansågs sig 
kunna mer än instruktören. I övrigt är fyra av kunder positiva till utbildningar som 
lär förarna att utnyttja maskinen bättre samt köra bränslesnålare.  

”Det är väll inte fel att vidareutbilda förarna om det finns pengar att spara. Under vin-
tern har inte förarna lika mycket att göra och då skulle jag kunna tänka mig att skicka 
dom på utbildning”. (Kund) 

Blir inte kostnaderna ”för höga” för utbildningarna är tre av fem beredda att betala 
för utbildningen.  

 

Hur ser framtidens kund ut?  

Fyra av respondenterna tror inte att kundens framtida behov kommer att skilja sig 
särskilt mycket från dagens behov. De anser att Swecon verkar i en mogen bransch 
där få innovationer förekommer. Några av respondenterna tror dock att framtidens 
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kund kommer att ha andra behov än dagens kund. En respondent hävdar att kunden 
till en större utsträckning kommer att jämföra olika leverantörer och köpa de olika 
tjänsterna eller varorna där det är billigast. Två respondenter anser dock att framti-
dens kund kommer att efterfråga leasingkontrakt och möjligheten att hyra maskiner-
na. 

”Jag tycker mig se en ökning av kunder som vill leasa maskinen och kollar man på andra 
länder så är uthyrning av maskiner mycket vanligt. Uthyrningen kommer säkert att öka 
här också men hur länge det tar innan det slår igenom vet jag inte.” (Säljare) 

En annan respondent tror att kunder kommer att bli större och efterfråga helhetslös-
ningar i större utsträckning än idag. 

Kunderna om framtida behov.  

Tre av kunderna i urvalet anser att deras behov inte kommer att förändras de närmas-
te åren. En av kunderna nämnde dock att han kommer att behöva snabbare service i 
framtiden men den generella uppfattningen är att allt kommer att fortskrida som van-
ligt. När vi frågade kunderna om de kan tänka sig att hyra maskiner vid tillfälliga 
toppar och när maskiner har havererat svarade tre av kunderna ”ja!”.  

”Jag har hyrt maskiner förut och det har funkat bra. Jag är absolut öppen för att göra det 
igen om jag skulle behöva.” (Kund) 

Två av kunderna ansåg sig dock inte ha något behov av att varken leasa eller hyra ma-
skiner. En av kunderna var starkt emot att Swecon skulle börja hyra ut maskiner. 

”Hyr Swecon ut maskiner till företag som Peab blir de direkta konkurrenter. Istället för 
att anlita oss kommer de stora företagen att själva hyra maskinerna och vi går miste om 
jobb. Den dagen Swecon börjar med att hyra ut maskiner kommer jag att sälja alla mina 
Volvomaskiner.” (Kund) 

En intressant iakttagelse är att de två kunderna som är emot att hyra maskiner är de 
två största företagen i urvalet. 
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras den av intervjuerna framkomna empiriska informationen. Den 
empiriska informationen kommer här att sammankopplas med den för studien uppbyggda 
referensramen och slutet av kapitlet presenteras även en sammanfattande figur för sam-
bandet mellan referensramen och empirin.  

5.1 Förbättring av befintliga tjänster 
När man talar med de anställda på Swecon har de svårt att beskriva hur deras typiska 
kund ser ut och ingen har heller kunnat beskriva hur idealkunden skall se ut. Att veta 
vem som är kund och vilka behov kunden har är enligt Kotler et al. (2005) helt avgö-
rande för alla verksamheter. Vet man inte vad kunden efterfråga veta man inte vilka 
möjligheter det finns att utveckla den befintliga verksamheten eller hur man kan an-
vända sina resurser på bästa sätt.  

5.1.1 Interna förbättringar  
Positionering är en nyckel till en ökad konkurrenskraft då kunden uppfattar företa-
get och dess produkt på det sätt som företaget önskar (Ries & Trout, 2001). Positio-
nering är uppenbart något som Swecon lyckats mycket bra med. Swecons beskriv-
ning av varför kunden väljer dem är nästintill identisk med kundernas egna utsagor. 
Swecon har i kombination med varumärket Volvo en tydlig positionering som ett fö-
retag som står för trygghet och kvalitet. Det är högst troligt att detta är en bidragande 
orsak till varför kunden i så stor utsträckning hör av sig till Swecon, då han är på 
gång att införskaffa en ny maskin. Kunden vet att om han kommer till Swecon får 
han en bra maskin och en god service. 

Kommunikationen mellan personalen på Swecon är i allmänhet god, dock varierar 
graden av informationsspridning mellan de olika avdelningarna på lokalkontoren. 
Anledningen till detta är att rutinerna för hur information skall förmedlas är olika. 
Vissa kontor har regelrätta månadsmöten där man går igenom vad som har hänt un-
der månaden medan andra kontor bara delar information när de ”springer på var-
andra” i korridoren. En konsekvens av detta anser vi vara att det inte bildas något di-
rekt forum där personalen kontinuerligt kan ventilera åsikter och hjälpa varandra 
fram till ett bättre slutresultat. I och med att det inte finns några direkt formella mö-
ten skapas inte heller någon direkt press på personalen att komma med konkreta för-
slag på vad som skulle kunna fungera bättre. Då företaget inte investera i sina anställ-
da och det inte ställs några direkta krav på personalens prestationsförmåga faller per-
sonalen lätt in i sina gamla arbetsrutiner, oavsett ifall de är bra eller inte. Åsikten om 
dessa negativa konsekvenser stöds av (Petersson, 1992). 

En annan faktor som vi anser har en negativ inverkan på kommunikationen mellan 
säljarna, lager- och reservdelscheferna är utformningen av lokalerna. Samtliga av för-
säljnings- och servicekontoren har äldre, slitna och oanpassade lokaler. Anledningen 
till detta är att Swecon är inhysta i gamla Lantmännen lokaler, vilka inte är anpassade 
efter Swecons verksamhet. Detta gör att de fysiska avstånden mellan säljarnas kontor 
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och verkstaden ofta är alldeles för långt. De sitter därmed ofta på varsin sida av loka-
lerna och sannolikheten att man ”springer på” eller ”kikar in” hos varandra minskar 
därmed. Det fysiska avståndet för ibland också med sig att de olika avdelningarna sit-
ter på olika håll under fikarasterna. Då det är under dessa raster som mycket av den 
viktiga informationen om förbättringar och kunders behov utväxlas, minskar infor-
mationsspridningen inom företaget, i synnerhet mellan säljarna och verkstadsperso-
nalen. Förutsättningarna för att skapa väl anpassade kärn- och stödtjänster minskar då 
markant (Edvardsson, 1996) och möjligheten att få en nöjd och återkommande kund 
försvåras i onödan.  

Slitna och oanpassade lokaler resulterar även i ett försämrat första intryck och en för-
sämrad marknadsföringsposition gentemot kunden. Detta stöds av Zeithamls och 
Bitners (2003) som pekar på vikten av ”Physical evidence”, det vill säga den omgivning 
som kund och säljare möts i och där tjänsten levereras.  

Informationsspridningen om kundens behov är dock i allmänhet bra från verkmästa-
re och lagerchefer till säljarna. Den är där emot inte lika bra när det gäller från säljar-
na till verkmästare och lagerchefer. Detta gör att säljarna är uppdaterade när kunden 
behöver köpa ny maskin eller teckna avtal, men att verkmästare och lagerchefer inte 
får den information om nya kunderna som de önskar. De kan därmed inte lika lätt 
hålla sig uppdaterade när det kommer till lagerhållning av reservdelar. Då de inte vet 
vem kunden är kan de inte heller tillmötesgå kunden på ett lika effektivt sätt när han 
kommer in i butiken. Kunden kan då istället få den uppfattningen att verkstadens 
personal inte bryr sig om honom som kund.  Detta stöds av (Grönroos, 2002) som 
menar att företag som visar att de värnar om sina kunder uppfattas som seriösa och 
ärliga, vilket gör dem väl ansedda på marknaden. Genom att säljaren inte presenterar 
den nya kunden för personalen i verkstaden menar vi att de även tappar den efter-
traktade personliga kontakten med kunden. Förmågan att känna sin kund och vara 
lyhörd för dess behov är en förutsättning för att få en ”mycket nöjd” kund (Grön-
roos, 2002). Enligt empirin är den personliga kontakten någonting som kunden upp-
skattar väldigt mycket och någonting som är väldigt viktigt att Swecon värnar om.  

Kommunikationen och informationsspridningen om kundens och hans behov är cen-
tral i en säljande organisation. Utan detta har Swecon inte den rätta kunskapen för att 
sälja, tillfredsställa och tillmötesgå kundens efterfrågan. Enligt Hallström och Jönsson 
(1991) är förmågan att sälja in sina produkter på primärmarknaden en förutsättning 
för att kunna skapa en eftermarknad. Denna uppfattning delas även av samtliga sälja-
re på Swecons kontor. Utan vetskapen om vad det är som kunden behöver och efter-
frågar har Swecon inte förutsättningarna för att skapa korrekt utformade maskiner, 
tillbehör och relaterade tjänster. Tjänster som skapar ett mervärde för kunden och ett 
helhetskoncept som löser kundens samtliga materiella och immateriella behov (Reil-
ly, 2002). De personerna inom Swecon som spelar en central roll i marknadsföringen 
av Swecon och informationsspridningen om kundens behov är de mekaniker som 
jobbar ute i fält. Detta kommer vi att diskutera ytterligare under rubriken ansvarom-
råden. 

Kommunikationen med huvudkontoret och Volvo CE anses som bra från lokalkon-
torens sida. Dock anser kunden att det tar lång tid för Volvo CE att lösa de problem 



 Analys 

 47

som de ibland har med nya maskiner. Det är framförallt när det kommer nya model-
ler som maskinerna behöver uppdateras eller förbättras. Anledningen till att det tar 
lång tid för Volvo tror vi delvis beror på att all kontakt med Volvo CE sker genom 
huvudkontoret i Eskilstuna. Vilket gör att informationen måste gå en lång väg innan 
den kommer fram till den rätta personen. Risken med att det tar lång tid att svar på 
kundens önskningar är att kunden kan känna att varken huvudkontoret eller Volvo 
CE lyssnar på dem. Detta skadar både Volvo CE:s och Swecons goda image då kun-
den kan få uppfattningen att man inte värnar om kunden. Kunden kan då lätt bli irri-
terad och slutar komma med tankar och åsikter om hur produkterna och tjänsterna 
skulle kunna bli bättre. Detta anser vi skulle vara förödande för Swecon då de är 
starkt beroende av hur kunden uppfattar företaget, deras maskiner och tjänster samt 
varumärket Volvo. Utan en interaktiv och intern kommunikation om kundens be-
hov och anställdas kunskap om vad kunden efterfrågar finns det inga möjligheter att 
utveckla befintliga och nya produktrelaterade tjänster. Vikten av att värna om kun-
den och företagets image stöds av Hallström och Jönsson (1991). 

 

Ansvarsområdena inom företaget är fördelade så att säljaren skall sälja maskinerna, 
tillbehören och avtalen. Lagerchefen ansvarar för att reservdelar och förbrukningsma-
terial finnas tillgängliga. Verkmästaren ansvarar för verkstaden och dess personal, där-
ibland fältmekanikerna vilka ansvarar för reparationerna ute i fält. 

Säljarnas ansvarsområde och huvudmål är att sälja nya maskiner och eventuella till-
behör till dessa. Försäljningen av avtal kommer i andra hand och sker oftast inte för-
rän maskinen redan är såld. Därmed bakas avtalen inte in i nyköpet av maskinen och 
skapar det helhetskoncept som avtalen är ämnade att göra. Anledningen till detta är 
att avtalen enligt säljarna oftast ses som en extra kostnad för kunden som enbart ökar 
det totala slutpriset för maskinen. Anledningen till att det inte säljs så många avtal är 
enligt kunden att de i många fall sköter saker som reparation och service på egen 
hand och vid finansieringsfrågor så har de ofta en bra kontakt på sin egen bank. En 
annan anledning till varför kunden inte väljer att teckna de olika avtalen anser vi 
kunna vara att de inte marknadsförs på ett korrekt sätt från säljarens sida. Orsaken 
till detta kan vara att säljaren inte är motiverad till detta, då han jobbar utefter en 
provisionsbaserad lön. Han får provision på antal sålda maskiner men inte vid teck-
nande av finansierings-, försäkrings-, service- och reparationsavtalen. Säljarens moti-
vation till att sälja dessa valtal tror vi då minskar eftersom han inte får någon ersätt-
ning för dessa. Detta stöds av Svensson och Wilhelmson (1988, s. 89) som menar att: 
”För att motivera personalen på ett företag krävs det att de får en belöning för det de 
gör.” 

Inte heller vid försäljning av begagnade maskiner sker någon direkt marknadsföring 
av de olika tjänsterna och tillbehören. Kunden får exempelvis inte någon ”maskin-
pärm” med information om tjänster och kontaktpersoner. Här anser vi att Swecon 
skulle kunna bli mer aktiva i sin marknadsföring av de olika avtalen. I synnerhet ser-
vice- och reparationsavtalen då äldre maskiner har ett större behov av service och är 
mer sannolika att gå sönder. En anledning varför Swecon inte gör detta kan dock vara 
att avtalen vid begagnatköp inte skulle blir lika lönsamma som vid nyköp, då gamla 



 Analys 

 48

maskiner går sönder oftare än vad nya gör. Även finansieringsavtalen skulle kunna 
vara efterfrågade då de kunder som köper begagnade maskiner ofta är mindre firmor 
som inte alltid är så kapitalstarka. Dessa kunder anser vi till stor grad skulle kunna 
uppskatta möjligheten att dela upp sin betalning av maskinen över en längre tid. En 
kombination av de olika avtalen skulle kosta kunden lite extra men i gengäld skapa 
en säkrare ekonomisk situation då. Kunden skulle dessutom få en mer driftsäker ma-
skin och slippa att ansvara för stora och oplanerade reparationer. Samtidigt som han 
inte skulle behöva binda upp och ligga ute med stora summor pengar (Swecon, 2005). 

Ansvaret för försäljningen av maskintillbehör ligger även det på säljaren. Detta kan 
verka logiskt i det avseendet att säljaren i samband med maskinförsäljningen även säl-
jer tillbehören. Men vid de tillfällen då kunden bara vill köpa ett tillbehör så är det 
verkstaden som har bäst koll på vilken utrustning som passar den specifika kunden 
och maskinen bäst. De har även bättre faktureringsrutiner än vad man har på säljav-
delningen. Vi menar att det då är mer lågiskt att lägga ansvaret på verkstaden då det 
bidrar till en bättre koll på vad kunden har för utrustning samt att kunden kan få sina 
tillbehör snabbare och smidigare. Då kundkännedomen och snabbheten är två av 
Swecons större konkurrensmedel är en översikt av dessa beställnings- och fakture-
ringsrutiner en viktig del. Utvecklingen av spontana och dolda tjänster som dessa 
stöds även av (Kahn, 2002).  

Lagerchefens ansvarsområde ligger i att kunna förse kunder med de rätta förbruk-
nings- och reservdelarna. För att lagerchefen ska kunna hålla sig informerad och upp-
daterad om vad det är för delar som kan komma att efterfrågas är det till stor fördel 
ifall kunden har ett tecknat service- eller reparationsavtal. Då man i förtid har fast-
ställda datum då den specifika maskinen ska servas. Utan avtalen kan kunden komma 
in vilken dag som helst. Det finns då ingen 100 procentig garanti för att produkten 
finns på lager.  Förutsättningarna för att skapa en ”mycket nöjd” kund (Grönroos, 
2002) är därmed större ifall man har ett tecknat avtal. 

Verkmästarens ansvarsområde är att se till att kunden får den service de vill ha när 
det kommer till reparationer och underhåll av maskinerna. Detta kan ske både i fält 
och inne på verkstaden. Genom den nära kundkontakten som verkmästaren och 
framför allt fältmekanikerna får skulle man kunna samla in information om vad kun-
den har för behov. Detta stöds även av Barwise och Meehan (2004) som menar att ett 
nära samarbete är en förutsättning för att se och tillmötesgå kundens uttalade och 
icke uttalade behov. Genom den nära kontakten ökar sannolikheten för en nöjd och 
återkommande kund (Söderlund, 1997). Vi anser även att man skulle kunna öka 
marknadsföringen av fördelarna med de olika avtalen och helhetskonceptet. Både i 
samband med att kunden kommer in på verkstaden och när mekanikerna är ute hos 
kunden. 

Den sammantagande uppfattningen är att Swecons personal skulle kunna vara mer 
aktiv i marknadsföringen av fördelarna med avtalen och ett helhetskoncept. Istället 
för att erbjuda avtalen som ett extra tillägg borde man ”svart på vitt” kunna framställa 
hur mycket kunden skulle kunna spara ifall de tecknade vissa eller samtliga av avta-
len. Men innan detta måste personalen på Swecon själva vara övertygade om förde-
larna med helhetskonceptet. De måste vara motiverade att sälja in det till kunden. 
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Detta stöds även av Pettersson (1992) som menar att utan en övertygad, informerad 
och redo personal är en extern marknadsföring meningslös. Om inte ens företagets 
egen personal är övertygad om tjänstens eller produktens fördelar, hur ska då kunden 
kunna bli övertygad? 

Fältmekanikerns ansvarsområde är i dagsläget enbart att serva och reparera kunder-
nas maskiner. Vi anser att fältmekanikernas kundkontakt inte är någonting som ut-
nyttjas fullt ut. I samband med reparationen skulle fältmekanikern kunna ta på sig en 
aktivare roll som marknadsförare. Han skulle kunna informera om nya produkter, 
erbjudanden och de verkliga fördelarna med de olika avtalen. Allt för att få kunden 
att inse fördelarna med att ha ”allt under samma tak” och det helhetskoncept som 
Swecon vill erbjuda (Swecon, 2005). En stor fördel med att använda fältmekanikerna i 
marknadsföringssyfte är att informationen då även når maskinförarna som har visat 
sig ha visst inflytande vid val av leverantör. Swecons säljare anser dock att nackdelar-
na med att använda fältmekanikerna är att marknadsföringen sker vid fel tillfälle och 
att det finns en risk att kunden uppfattar det som att mekanikern försöker pracka på 
honom saker. Eftersom fältreparationer ofta sker vid tidspressade tillfällen kan det 
tänkas att kunden enbart är intresserad av att få en fungerande maskin och är för 
stunden inte intresserade av några extra erbjudanden eller avtal. Men bra argument 
som Swecon skulle kunna komma med i sådana situationer är att ett serviceavtal som 
innefattar konstant förebyggande underhåll skulle kunna motverka oplanerade och 
kostsamma stopp i arbetet. Ett annat argument skulle vara att ett reparationsavtal 
skulle ge en fast kostnad på samtliga reparationer oavsett omfattning. Vilket motver-
kar risken för höga och oplanerade reparationskostnader (Sweconkatalogen, 2005). 

Maskinföraren är i många fall involverad i beslutet om vad kunden ska köpa för ma-
skin. De kan ofta komma med önskemål och krav. Anledningen till detta är att det 
oftast är brist på erfarna förare och ägarna är angelägna om att behålla dessa förare. 
Även fast det är ägarna som fattar det slutgiltiga beslutet så kommer föraren därmed 
att påverka utgången av köpet. Vikten av att vara insatt i kundens köpbeteende och 
beslutsprocess stöds av Morris et al. (2001) som menar att beslutsprocessen influeras 
av de interna mellanmänskliga och individuella faktorerna likväl som de externa om-
givande faktorerna. Vi anser att Swecon skulle kunna dra nytta av förarens inflytande 
och bli mer aktiva i marknadsföringen gentemot föraren, både vad det gäller maski-
ner, tillbehör och de olika avtalen. Den direkta marknadsföringen till föraren anser vi 
dock bör skötas snyggt och ske lite mer informellt, kanske i samband med fältmeka-
nikern är ute hos föraren. Annars finns det risk för att företagschefen känner att Swe-
con går bakom ryggen på honom genom att övertala föraren. Ett alternativ kan dess-
utom vara att skapa en ”förarklubb” för dem som kör Volvomaskiner. Medlemmarna 
i klubben skulle uppdateras om eventuella nyheter och erhålla speciella klädesplagg 
(mössor, jackor) med Swecons och Volvos märke på. Det kan låta trivialt att ge fö-
rarna speciella klädesplagg men inom branschen är dessa detaljer eftertraktade. Det 
kan också tänkas att lokalkontoren bjuder in förarna i regionen till en informations-
kväll varje år med olika ”jippon”. Genom att skapa en positiv bild av Swecon och va-
rumärket Volvo bland förarna skulle man göra dessa mer lojala och öppna för nya 
tjänster, vilket även stöds av Malaval (2004). Förarklubben skulle innefatta endast de 
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förare som kör maskiner köpta utav Swecon vilket skulle ”belöna” dem som kör ma-
skiner köpta i Sverige. 

 

Arbetsrutinerna och datasystemen är i många fall otydliga respektive föråldrade. Ru-
tinerna vid nyförsäljning av maskiner är sådan att kunden antingen kommer med kla-
ra önskemål om vad han vill ha för maskin, eller så försöker säljaren se vilken maskin 
som skulle passa kunden bäst. Efter detta skriver säljaren en offert som i huvudsak 
innehåller vad som ingår i köpet och vad det kommer att kosta. Eftersom det inte 
finns någon färdig dokumentmall för detta tar det onödigt lång tid och offerterna ser 
olika ut beroende vilket kontor man tillfrågar. Om kunden inte mer i detalj ser vad 
som ingår i affären utan bara ser en slutsumma blir det svårare för säljaren att ”baka 
in” och förmedla fördelarna med de relaterade tjänsterna. I och med att kunden inte 
får framställt ”svart på vitt” hur mycket han indirekt skulle spara genom de olika av-
talen blir det svårare för säljaren att motivera kostnaden för avtalen. Vi efterlyser 
även klara direktiv från Swecons ledning att säljarna vid nyköp skall marknadsföra 
avtalen. Det bör finnas klara rutiner för hur säljarna skall gå tillväga annars blir det 
som idag att avtalen kommer ”på sidan om” själva maskinköpet.  

I och med att man på Swecon inte har några uppsatta rutiner och direktiv för hur 
marknadsföringen skall gå till så sköts det på olika sätt och i olika omfattning.  Swe-
cons aktiva verksamhet med att locka kunder är idag begränsad. De befintliga kun-
derna kontaktar i huvudsak Swecon vilket i och sig är bra. Konsekvenserna av detta 
blir dock att man inte lockar till sig nya kunder, allra helst kunder som sedan tidigare 
använder konkurrerande maskinmärken. Trots att Swecon i många fall kan erbjuda 
ett bättre alternativ till kunden så kommer detta budskap inte fram till kunden då 
Swecon väntar på att kunden skall komma till dem. Här skulle Swecon kunna bli mer 
aktiva och genom direktreklam gå ut och marknadsföra styrkorna med Volvomaski-
nerna och Swecon. Detta stöds även av Hallström och Jönsson (1991) som menar att 
företaget ska ha bestämda metoder för hur de ska marknadsföra och nå ut till kund 
för att förmedla vad de har för erbjudanden. 

Eftersom det inte finns någon samkörning av datasystemen mellan säljkontoren och 
verkstaden är det idag svår för säljaren att hålla sig uppdaterad om vilka kunder som 
har tillkommit eller fallit bort från kundregistret. Det är dessutom näst intill omöjligt 
för någon i organisationen att skapa sig en helhetsbild utav kunden då ingen kan 
överblicka vilka maskiner, tillbehör och avtal de har. När säljaren skall sälja en ma-
skin till en kund använder han sig av sitt kundregister. Men skall han sälja ett tillbe-
hör till samma kund är det smidigare att använda verkstadens dataregister då detta är 
mer komplett och är lättare att fakturera från. Det som skulle underlätta för all per-
sonal inom Swecon är att man skulle samköra samtliga datasystem så att alla har till-
gång till samma information. Man borde även upprätta en mall för hur kundregistret 
och offerterna skall fyllas i. Detta skulle underlätta marknadsföringen och tecknande 
av avtal, då det i dessa mallar skulle kunna finnas färdiga fält för uträkning av slutliga 
totala besparingar kopplade till de olika avtalen. En samkörning av systemen skulle 
dessutom frigöra mycket tid främst för säljaren som skulle få mer tid för kunderna.  
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De nuvarande avtalen upplevs inte av kunderna att vara konkurrenskraftiga till sitt 
pris eller till sitt innehåll. I många fall kunde kunden få bättre avtalserbjudanden från 
sina egna banker eller försäkringsbolag och en av kunderna ansåg även att det var 
smidigare att samla alla försäkringar på ett ställe. Detta är ytterligare ett tecken på att 
Swecon har misslyckat med att övertyga kunden att de kan erbjuda en helhetslösning. 
Det är ju meningen att kunden skall känna att det är smidigare att samla allt hos Swe-
con. Vid finansieringen har Swecon även svårt att stå sig i konkurrensen med CAT:s 
väldigt förmånliga finansieringsavtal CAT-Finance. Denna uppfattning delades även 
av Swecons säljare som menade att de gärna skulle vilja kunna erbjuda kunden ett lika 
förmånlig finansieringsavtal som CAT har idag.  

5.2 Utveckling av nya tjänster 
Både Swecons personal och kunderna har uppgett att de är nöjda med Swecons nuva-
rande sortiment. Därav har de haft svårt att ge konkreta exempel på hur utbudet av 
tjänster kan utvecklas. Efter de inledande intervjuerna samt besök hos Volvo CE 
framkom dock vissa spår som vi sedan följt upp. 

Hyra och leasing är idag inom många branscher ett aktuell alternativ till det direkta 
köpet. Det som vi såg som mycket intressant var att 27 % av Volvo CE:s totala pro-
duktion idag går till uthyrande verksamhet. För 6 år sedan var det enbart 4 % av ma-
skinerna som hyrdes ut vilket tyder på att uthyrningen av anläggningsmaskiner ökar 
kraftigt (Volvo CE, 2005). Uthyrningsverksamheten har visserligen inte ökat lika 
mycket i Sverige men det finns klara signaler på att det kommer att öka även här. Ca-
terpillar som är en av Swecons största konkurrenter har nyligen köpt upp Cramo 
vilket leder till att de får en bättre geografisk täckning än Swecon samtidigt som de 
stärker sitt varumärke på den svenska marknaden. Som framgått av intervjuerna med 
kunderna och Swecon är ”Place” en mycket vital del i Swecons marknadsföringsmix 
(Zeithaml & Bitner, 2003). Närheten till Swecon uppgavs som ett av de starkaste ar-
gumenten för att man valde just Swecon. Förlorar man denna konkurrensfördel 
tvingas man konkurrera med de andra faktorerna i marknadsföringsmixen. Eftersom 
det inte ligger i Swecons intresse att börja konkurrera med priset är det extra viktigt 
att utvidga tjänsteutbudet 

Majoriteten av Swecons kunder var intresserade av att hyra maskiner, vilket tyder på 
att det finns ett behov att fylla. Enligt Barwise och Meehan (2004) är ett företags 
framgång till stor del beroende på hur bra företaget uppfyller kundens uttalade och 
icke- uttalade behov. Tar inte Swecon hand om sina kunders behov finns risken att 
kunden vänder sig till någon av konkurrenterna. Går Swecons kunder till konkurren-
ten för att hyra och leasa maskiner kan det tänkas att de i framtiden vänder sig till 
konkurrenten även när de ska köpa ny maskin. En av Swecons kunder uttryckte 
dock ett starkt motstånd mot att Swecon skall börja hyra ut maskiner, vilket kan be-
tyda att Swecon riskerar att försämra sina kundrelationer om de väljer att hyra ut ma-
skiner. Vi är dock övertygade att kunden kommer att förstå om Swecon börjar hyra 
ut maskiner. Då det redan finns många etablerade maskinuthyrare och trenden är att 
uthyrningen ökar med stormsteg. Dessutom har konkurrenten Caterpillar även satsat 
på maskinuthyrning i Baltikum och Tyskland, som också ingår i Swecons affärsom-
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råde. Erbjuder inte Swecon maskinuthyrning till sina kunder så kommer någon an-
nan att göra det.  

Utbildningen som förarna får vid nyköp av maskiner uppskattades mycket av de fles-
ta kunderna. Genom intervjuer med både respondenterna och kunderna såg vi att det 
finns ett visst behov av vidareutbildning av förare. Därmed ser vi en möjlighet för 
Swecon att erbjuda en utbildningstjänst som främst skulle omfatta erfarna förare. För 
de erfarna förarna såg vi att det fanns en efterfrågan bland kunderna på en utbildning 
som får föraren att köra mer bränslesnålt och sparsamt, vilket även stöddes av Swe-
cons anställda. För större industrier såg även Swecons anställda att det finns ett behov 
att fylla för regelrätta förarutbildningar. Med regelrätta förarutbildningar menas att 
personen som genomgår utbildningen saknar tidigare erfarenhet av att köra anlägg-
ningsmaskiner och han eller hon lärs upp från grunden. Denna utbildningsform skul-
le i framtiden även kunna ligga som grund för att öka tillgången på duktiga förare. 
Majoriteten av både kunderna och respondenterna ansåg nämligen att det är ett bra 
förslag med någon form av kunskapsgaranti för den yngre generationen men att detta 
förmodligen är en fråga för framtiden. Kunderna upplever idag att det finns en brist 
på erfarna förare och att detta vid viss tillfällen hindrat dem att investera i nya maski-
ner. Då försäljningen av maskiner är en förutsättning för försäljningen av tjänster är 
detta ett relativt alvarligt problem. Som ett förslag till att öka antalet kompetenta fö-
rare föreslår vi att Swecon kan erbjuda en Volvocertifiering av förarna. En certifie-
ring som garanterar att föraren är korrekt utbildad och kunnig inom Volvos hela sor-
timent av anläggningsmaskiner. Därmed skulle statusen för föraryrket öka och kun-
den skulle få en garanti att föraren kan den specifika maskinen, även fast föraren inte 
har en mångårig erfarenhet. En annan fördel med Volvocertifieringen är att man kny-
ter förarna till märket Volvo vilket gör att det i huvudsak är tillgången av Volvoföra-
re som ökar.  
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För att åskådliggöra kopplingarna mellan referensramen och den framkomna empi-
riska informationen har vi valt att komplettera modell som läsaren återfann i refe-
rensramen (se fig. 5.1). 
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Figur 5-1 Sammanfattande modell för empirin och analysen. 

Figuren har varit ett bra hjälpmedel vid analysförfarandet och förhoppningen är att 
figuren hjälper läsaren att sammanfatta vad som har behandlats i uppsatsen. 
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6 Resultat 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som dragits utifrån rapportens analys och empiri. 
Vi kommer här att besvara syftet genom att redogöra för hur Swecon kan förbättra och 
utvidga sitt erbjudande till kunden. 

För att förbättra sina erbjudanden av befintliga tjänster måste Swecon genom intern 
marknadsföring motivera personalen om fördelarna med ”helhetskonceptet”. I dags-
läget är inte ens Swecons anställda övertygade av nyttan med att erbjuda kunden en 
helhetslösning. 

Vi efterlyser först och främst klara direktiv från huvudkontoret hur säljarna skall gå 
tillväga vid försäljning av maskiner och tjänster. I dagsläget ligger säljarnas fokus på 
försäljningen av maskiner och avtalen kommer i andra hand. Har Swecon bestämt sig 
för att satsa på att erbjuda kunden en totallösning måste de löpa hela linan ut och 
klargöra för övriga i organisationen vad som gäller. Genom att sätta upp rutiner om 
hur maskin- och tjänsteerbjudanden ska kombineras tror vi mycket är vunnet. Moti-
vationen av säljarna är också en viktig del i att förbättra erbjudandet till kunden. Da-
gens provisionssystem främjar inte försäljningen av en totallösning då säljarna i hu-
vudsak får provision på maskinförsäljning.  

För att förbättra sina erbjudande till kund behöver Swecon dessutom förbättra sin in-
terna organisation. Vi föreslår att Swecon upprätta rutiner för internkommunikation, 
offerering och kundregistrering. Ett led i detta är att Swecon behöver uppdatera och 
samköra sina olika datasystem. Ett annat sätt att öka den interna kommunikationen 
är att införskaffa ändamålsenliga lokaler eller anpassa de befintliga lokalerna så att de 
bättre lämpar sig för Swecons verksamhet. Genom att genomföra dessa förbättringar 
skulle personalen få mer tid för kunden samtidigt som man skulle göra ett bättre in-
tryck på kunden. Kunderna i undersökningen underströk dessutom vikten av att ha 
en personlig kontakt på Swecon och att man ville känna till ansiktet bakom rösten. 
Ändå finns det inga rutiner för att kunderna vid nyköp presenteras för övriga perso-
nalen. Vi anser att det är mycket viktigt att kunden får lära känna även övrig perso-
nal. I den interaktiva och externa marknadsföringen med kunden och maskinförarna 
bör Swecon dessutom använda fältmekanikerna i större utsträckning. 

Vi anser dessutom att Swecon bör bli mer konkurrenskraftiga i sina befintliga erbju-
danden, i synnerhet vid finansiering och försäkring. Då kunden i dessa fall ofta kan få 
bättre erbjudanden från ”sin egen” bank och försäkringsbolag. Dessutom så fungerar 
Swecon i huvudsak som en mellanhand när det gäller finans- och försäkringsavtalen. 
Som sagts tidigare är den personliga kontakten viktig för kunden varpå man hellre 
vänder sig till sin vanliga kontaktperson. Swecon måste övertyga kunden om förde-
larna med att lämna över bisysslor till Swecon och då anser via att de måste ha så 
mycket egen kontroll över tjänsterna som möjligt.  

Undersökningen har visat att det finns två huvudområden där det finns möjligheter 
för Swecon att utvidga sitt tjänsteutbud, utbildning respektive hyra och leasing. Kun-
derna har visat ett intresse för att utbilda sina förare i att köra bränslesnålt och effek-
tivt. Swecons anställda tror dessutom på iden att erbjuda större industrier grundut-
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bildningar av förare. I framtiden ser vi dessutom möjligheter att erbjuda maskinförare 
en Volvocertifiering. Vi anser även att det finns stor potential i att erbjuda kunderna 
leasing och uthyrning av anläggningsmaskiner. Uthyrning och leasing har ökat kraf-
tigt de senaste åren och kunderna i urvalet har visat sig villiga att hyra och leasa ma-
skiner vid tillfälliga toppar och haverier.  
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7 Slutdiskussion 
I den avslutande diskussionen förs en öppen diskussion om rapportens trovärdighet och 
äkthet. Här försöker vi dessutom reda ut eventuella frågor som läsaren kan tänkas ha 
rörande objektivitet och erfarenhet. 

Det är flera författare som skriver att begreppen validitet och reliabilitet inte har 
samma centrala plats i kvalitativa undersökningar som i kvantitativa undersökningar 
(Bryman, 2002; Holme & Solvang, 1997; Patel & Davidson, 2003). Holme och Sol-
vang (1997, s. 94) skriver att ”syftet med kvalitativa studier är att man ska få bättre 
förståelse av vissa faktorer och då kommer ju inte den statistiska representativiteten i 
fokus. Det är praktiskt omöjligt att förena reliabilitet med ett djupgående stadium av 
personens upplevelser och medvetenhet av sig själv”.   

Lincoln och Guba (i Bryman, 2002) anser att man istället bör använda begreppen 
”trovärdighet” och ”äkthet” när det handlar om att bedöma kvalitativa undersök-
ningar. För att en kvalitativ undersökning skall vara trovärdig är det viktigt att förfat-
tarna ger en fyllig redogörelse av hur miljön runt problemet ser ut samt att författar-
na öppet redovisar forskningsprocessens alla steg. Trovärdighet handlar också om att 
författarna utifrån insikten att det inte går att få någon fullständig objektivitet i en 
undersökning påvisar att de inte medvetet låtit personliga värderingar påverkat resul-
tatet (Lincoln & Guba i Bryman, 2002).  

I vårt fall anser vi att trovärdighetsfrågan gentemot läsaren framförallt ligger i att på-
visa att vi inte låtit personliga värderingar påverka resultatet eller att vi har låtit oss 
påverkas av uppdragsgivaren Swecon. Genom att öppet beskriva vårt tillvägagångssätt 
hoppas vi att läsaren har bildat sig den uppfattningen att vi gjort allt i vår makt för att 
göra studien fri från personliga värderingar. Vi är medvetna att tidigare erfarenheter 
och värderingar omedvetet kan ha påverkat resultatet men som vi ser det är det en 
stor styrka att vi har varit två författare på uppsatsen. Genom att båda författarna har 
varit närvarande vid samtliga steg av uppsatsen så är ingen del av uppsatsen ett resul-
tat av en persons värderingar. Vi är båda väldigt olika som personer och har ofta fått 
resonera oss fram till en slutsats, då vi ursprungligen kommit fram till olika slutsatser. 
Ursprungligen kommer vi dessutom från två olika delar av Sverige (Sörmland och 
Småland) och den ena författaren har arbetat inom träindustrin medan den andra har 
arbetat inom fordonsindustrin. Vi har visserligen samma akademiska bakgrund men 
har vid flera tillfällen studerat vid olika universitet och länder.  

När det gäller Swecon påverkan anser vi oss kunna presentera ett resonemang som 
övertyga läsaren om att Swecon har haft en begränsad påverkan på uppsatsen. Först 
och främst vill vi påpeka att det var vi som kontaktade Swecon och att vi sedan tidi-
gare bestämt oss för att göra en studie av detta slaget. Ett krav från Swecons efter-
marknadschef var dessutom att vi skulle genomföra den här studien på egen hand och 
efter de inledande träffarna har vi haft mycket begränsad kontakt med Swecons hu-
vudkontor. Den största påverkan från Swecons sida har varit att det var de som tog ut 
urvalet av lokalkontor. Det kan tänkas att personalen på Swecon haft personliga mo-
tiv till att nominera just de kontoren men det förefaller mindre troligt. Alternativet 
hade dessutom varit att vi skulle ha nominera kontoren vilket troligtvis inte hade va-
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rit så lyckat då vi inte hade någon tidigare erfarenhet av branschen eller kände till de 
olika kontoren. Urvalet togs ut, utifrån kriteriet att få ett så representativt urval som 
möjligt, av personer med mycket god erfarenhet av branschen och Swecon. Det anser 
vi var det bästa alternativ för att erhålla ett så bra urval som möjligt.  

Äkthet bedöms utifrån om undersökningen ger en tillräckligt rättvis bild av de åsik-
ter och uppfattningar som finns bland respondenterna (Lincoln & Guba i Bryman, 
2002). Äkthet svarar också mot om undersökningen har bidragit till att deltagarna 
fått en bättre bild av den miljö de verkar i samt gett dem möjlighet att göra något åt 
sin situation. Det slutgiltiga beviset på äkthet är att undersökningen resultera i att del-
tagarna får en bättre situation. Äktheten av uppsatsen kommer att bli mycket svår för 
oss att förmedla om läsaren inte har ingått i undersökningen eller varit inblandad på 
något sätt. Det slutgiltiga beviset på äkthet är att Swecon genomför de rekommenda-
tioner vi föreslagit men detta kan vi omöjligen förmedla till läsaren förrän Swecon 
utvärderat vår rapport. Den här uppsatsen skall dock efter framläggningen den andra 
juni presenteras av oss för Swecon i Eskilstuna. Det skulle bli en lång och tråkig för-
middag för oss i Eskilstuna om vi inte återgivit en rättvis bild av de åsikter som finns 
bland respondenterna. Det ligger alltså i vårt intresse att återge en rättvis bild av vad 
som sagts.  

De personliga intervjuerna i undersökningen omfattas givetvis av diskussionen om 
trovärdighet och äkthet men eftersom de personliga intervjuerna har en så central roll 
i undersökningen finner vi det lämpligt att ge problematiken runt dessa intervjuer 
särskild uppmärksamhet. Personliga intervjuer ställer krav på intervjuaren och det 
finns viss risk att intervjuaren påverka respondenten (Alvesson & Deetz, 2000). Båda 
författarna har tidigare genomfört två kandidatuppsatser, en inom maskinteknik på 
Ingenjörshögskolan i Jönköping och en inom management på Internationella Han-
delshögskolan i Jönköping. Vid samtliga uppsatser har författarna använt sig av kvali-
tativa metoder där personliga intervjuer har varit den centrala metoden för informa-
tionsinsamling. Kandidatuppsatsen inom management skrev författarna tillsammans 
och där genomfördes intervjuer med tio olika företagsledare. Författarna är alltså väl 
samkörda när det gäller intervjusituationer och har genomfört flertalet intervjuer till-
sammans. Det vi vill förmedla med detta resonemang är att vi har god erfarenhet när 
det gäller att genomföra personliga intervjuer och att risken för att vi påverkat re-
spondenterna är relativt liten. Vi hoppas att vi genom vår slutdiskussion har rett ut 
eventuella frågetecken läsaren haft rörande vår uppsats och att läsaren har haft be-
hållning av uppsatsen. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor till Swecons personal 
(Detta är ett urval av de frågor som använts under informationsinsamlingen). 

 

Hur ser ert upptagningsområde ut? 

- Hur ser kunderna ut? (Industrier, Bönder, Ålder, Storlek etc.) 

 

Hur ser dina arbetsuppgifter ut i dagsläget? 

 

Hur ser provisionssystemet ut idag? 

- Skulle det kunna förbättras, hur i så fall? 

 

Hur ser kommunikationen ut mellan de olika avdelningarna? 

- Vilken slags information utväxlar ni? 

 

Finns det en efterfrågan på pilotutbildningar? 

 

Vad tror du kunden värdesätter mest? 

- Hur viktigt är helhetskonceptet för kunden? 

- Vilka befintliga tjänster värdesätter kunden mest? 

 

Skulle servicekillarna i fält kunna ta på sig en mer aktiv roll vid marknadsföring? 

 

Vad har ni för koll på konkurrenter? 

- Vet ni vad konkurrenten kan erbjuda i form av maskiner och avtal? 
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Bilaga 2: Intervjufrågor till kunderna 
(Detta är ett urval av de frågor som använts under informationsinsamlingen). 

 

Vad bedriver du för slags verksamhet? (entreprenad, industri, jordbruk) 

 

Hur många maskiner har du och hur många av dom är en Volvo maskin? 

 

Varför har du valt att köpa en Volvo maskin av Swecon? 

 

Har du valt något av tilläggen Service avtal, finansiering, försäkring? 

- Varför valde du detta? 

 

Vad värdesätter du mest? 

- Öppettider, pris, snabb transport av delar kvalitet etc. 

 

Hur viktigt är det med en personlig kontakt på Swecon? 

 

Hur är tillgången på piloter? 

- Intresse för Volvo certifierade piloter etc. 

 

Skulle du ha något intresse av någon mer förarutbildning än den som erbjuds vid ny-
köp? 

 

Skulle du vara intresserad av att hyra eller leasa en maskin? 


