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Abstract 
 

Educational services impact on industrial companies 

 
 

Björn Andreassen 
 
 

 
Traditional industrial companies have of nature a strong focus on increasing their 
return by producing cost-effective. It has however become a more competitive 
market and many companies are now starting to offer services to give their 
customer something extra. Sandvik is one traditional industrial company that is 
starting to invest in services.  
The purpose of this study is to help Sandvik find out how user-friendly 
education services can strengthen their business, their customer relationship 
and how they should create their service business.  
To answer these questions interviews, surveys and case studies has been used. 
Sandvik should market to their closest customers in a way to strengthen their 
relationship. It is also important that Sandvik cooperate with their customers´ when 
creating the services so that the services become sought after. To improve the 
educational services they should be tested by a person that is not involved in the 
creation process so that Sandvik can get valuable feedback. From the case studies it 
has been shown that Sandvik should focus fully on the service operation to make it 
succeed. It is also important that the service is interactive to capture the customer’s 
attention. Finally education services can be used to strengthen customer relationship 
which could lead to increase sales of the regular products by the indirect marketing 
which educational services are. Educational services should also be used internally to 
increase the knowledge in the company. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

 

Traditionella produktionsföretag har av natur fokuserat på att öka sina vinster genom att 

producera kostnadseffektivare och på så sätt ha ett lägre pris gentemot sina 

konkurrenter. Det har dock blivit en allt större konkurrens mellan företag och många 

företag har nu börjat erbjuda tjänster för att erbjuda kunderna något extra. Tjänster kan 

erbjudas för att förbättra kundrelationer som i sin tur genererar lönsamhet. 

Sandvik är ett sådant traditionellt industriföretag som bara satsat på produktmarknaden 

men där de nu tänker börja investera i tjänster. För att Sandvik nu ska utforma tjänster 

och specifikt utbildningstjänster så behöver de hjälp med hur de ska kunna utformas så 

att det ger ett mervärde till kunden. 

Syftet med denna uppsats är att hjälpa Sandvik ta reda på hur användarvänliga 

utbildningstjänster kan stärka grundaffären, förbättra kundrelationerna samt se hur 

Sandvik ska gå tillväga för att utforma dessa tjänster. För att besvara dessa frågor har 

intervjuer, enkäter och två fallstudier utförts. Detta för att se vad Sandviks kunder 

tycker om de utbildningstjänster som finns idag och fallföretag har använts för att se 

vilka lärdomar man kan ta ifrån andra företag. 

I denna studie har det visat sig att marknadsföring är viktigt för Sandvik för att kunna 

öka efterfrågan på tjänsterna. Sandvik bör även marknadsföra sig till sina kunder för att 

på så sätt stärka relationen till dem. Det är även viktigt att Sandvik lyssnar och 

samarbetar med kunderna när tjänsterna utformas så att tjänsterna blir efterfrågade. För 

att optimera tjänsterna ska utbildningstjänsterna testas och av en person som inte direkt 

arbetar med just utvecklingen av Sandviks tjänster. Detta för att kunna ge bra input på 

vad Sandvik bör göra för ändringar. 

Från fallen kan man se att Sandvik bör satsa helhjärtat på sin tjänsteverksamhet för att 

den ska kunna lyckas. Det är också viktigt att den är interaktiv för att fånga kundernas 

intresse.  

Avslutningsvis kan man se att användarvänliga utbildningstjänster kan användas för att 

stärka kundrelationen och detta kan i sin tur leda till att grundprodukterna får ett 

uppsving genom den indirekta marknadsföringen som utbildningstjänsterna är. 

Utbildningstjänsterna bör också användas internt för att på så sätt öka användningen av 

tjänsterna och detta är ett mycket bra sätt för att öka kunskapen i företaget vilket har 

blivit allt mer viktig resurs för 2000-talets företag. 
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1. Problematisering  

 Produktionsföretag har av tradition ett starkt fokus på att producera sina produkter så 

kostnadseffektivt som möjligt för att vara konkurrenskraftiga på sin marknad och nå 

önskad lönsamhet. När nya konkurrenter dyker upp på marknaden eller vid en 

konjunkturnedgång kan det dock ibland bli svårt att bibehålla lönsamheten hur mycket 

man än försöker effektivisera produktionen ytterligare. Ett sätt att möta en nedåtgående 

lönsamhet kan vara att bredda produktutbudet med tjänster kring produkterna. 

Tjänsterna kan vara av många olika typer som t.ex. produktinformation, 

installationstjänster, utbildning kring användandet av produkterna, underhållstjänster, 

m.m.  

Viktigt är att tjänsterna tillför nytta för kunderna. Då kan det möjliggöra extra intäkter 

för företaget dels vid tjänstegenomförandet och dels leda till merförsäljning av 

basprodukterna. Införande av tjänster är dock inte lätt att genomföra och extra svårt i 

traditionella tillverkningsföretag i och med att det innebär förändringar i verksamheten 

och när väl beslut ska tas kan det ofta ta lång tid. 

 

Sandvik är det företag som studien genomförs åt för att se hur man kan implementera 

tjänster med fokus på utbildning i stålbranschen. Sandvik är ett produktionsföretag för 

stål och erbjuder kunderna högteknologiskt avancerade stålprodukter. Det är ett 

traditionellt produktionsföretag där produkterna har varit och fortfarande är i centrum. 

Sandvik befinner sig i en trögrörlig bransch där förändring tar tid. De har ett starkt 

fokus på produkter för energibranschen där olja och gas står i centrum men fokuserar 

egentligen på all typ av stålanvändning.  Sandvik, som är ett globalt företag, har på 

senare tid upplevt en tuffare marknad när priset på olja och gas blivit lågt i en 

internationell lågkonjunktur. Marknaden börjar mattas av och det blir allt svårare att få 

önskad lönsamhet när priserna pressas neråt. Kina, som tidigare varit en stor importör 

av stålprodukter från Sandvik, har ökat sin egen stålproduktion vilket ytterligare ökat 

konkurrensen och minskat Sandviks marknad. Ökade konkurrens och sämre lönsamhet 

har fått Sandvik att fundera på nya möjligheter och lösningar till lönsamhetsproblemen. 

Ett sätt att motverka den nedåtgående marknaden kan vara att satsa på tjänster. Sandvik 

har nyligen lanserat Sandvik Materials Academy där de erbjuder kunder utbildning i 

form av e-learning, klassrumsundervisning och experthjälp.  Detta är en helt ny satsning 

från Sandvik och arbetet görs på Sandvik Materials Technology (SMT) inom 
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serviceorganisationen Sandvik Materials Academy (SMA). Detta beslut om att satsa på 

tjänster stärktes av förra årets examensuppsats där det undersöktes vilka resurser och 

kapaciteter som Sandvik och speciellt de på SMT har. Examensarbetarna undersökte 

inom vilka områden som är mest intressanta för Sandvik att starta en serviceverksamhet. 

De kom fram till att Sandvik som varit ett produktföretag bör satsa mer på 

servicetjänster vilket formellt saknades i organisationen. Det finns tjänster inom 

Sandvik Coromant men inom SMT har det inte funnits tjänster.  Sandvik är en av de 

mest välkända leverantörerna av stål i branschen och med deras erfarenhet bör det gå att 

investera även i service kring stålprodukter. De har mycket stor kunskap inom stål 

vilket kan ge Sandvik fördelar gentemot konkurrenterna. Det är även ett gammalt och 

väl ansett företag som gör dem trovärdiga i sin nya satsning. 

 

Målet är att tillhandahålla tjänster för att stärka positionen på marknaden. Sandvik vill 

erbjuda tjänster till sina kunder och tror att detta kan leda till en ökad lönsamhet, 

stabilitet i lågkonjunkturer samt förbättrade kundrelationer.  

Med satsning på tjänster hoppas man få ökad lönsamhet genom försäljning av dessa 

men detta tjänsteerbjudande har också potentialen att marknadsföra basprodukterna 

indirekt vilket i sin tur kan leda till ökad produktförsäljning.  

Det har visat sig att allt fler företag satsar på tjänster och år 2015 gjorde forskare på 

MIT en undersökning om teknikers framväxt som visade att e-tjänster tillsammans med 

digital presentation är de två områden som kommer att ha störst tillväxt under nästa år. 

(MIT, 2015) 

För att skapa en givande tjänsteverksamhet vill Sandvik undersöka de möjligheter som 

finns och hur utformning och marknadsföring bör göras för denna nya verksamhet. 

Målet med denna studie är att se hur tjänsteverksamheten skall utformas så att kunderna 

förstår värdet av tjänsterna och att den blir lönsam. Studien har även som uppgift att 

visa Sandvik hur man kan utforma en tjänsteverksamhet som kan stärka grundaffären, 

som är försäljning av stålprodukter.  

 

I och med att Sandvik är traditionellt stålföretag som har haft stort fokus på produkter är 

det viktigt att hitta liknade företag för att se hur dessa företag har implementerat tjänster 

i sitt företag. Det är även viktigt att se hur trögrörliga traditionella företag arbetar med 

innovation som i detta fall är tjänsteinnovationen.  
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1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att öka traditionella produktionsföretags kunskap och 

förståelse för hur de kan gå från att vara ett produktorienterat företag till att inrikta sig 

även på tjänster där fokus är på e-learningtjänster. Bisyftet är också att ge 

rekommendationer på vad de bör tänka på vid ett utökat tjänsteutbud för att kunna få 

ökad lönsamhet samt förbättrade kundrelationer. 

1.2 Frågeställningar 

 

Hur kan man stärka grundaffären genom att erbjuda användarvänliga 

utbildningstjänster inom e-learning i ett produktföretag?  

 

Hur kan traditionella industriföretag stärka nuvarande kundrelationer med ett 

tjänsteutbud fokuserat på e-learning kring produkterna? 

 

Vad kan traditionella produktionsföretag lära sig av andra företagstransformationer 

där fokus har varit att satsa mer på tjänster? 

 

 Angreppssätt 

Frågorna ska angripas både teoretiskt och empiriskt. Där fråga ett kommer besvaras 

teoretiskt på det sätt att forskning kommer användas för att se hur företag kan ta hjälp av 

utbildningstjänster. Fråga två besvaras med hjälp av teori om kundrelationer samt 

empiriskt med hjälp av intervjuer och enkäter. Slutligen besvaras fråga tre empiriskt 

med hjälp av datainsamling av fallföretag som har alla fokuserat mer på sin 

tjänsteverksamhet. En djupare inblick i hur arbetet utfördes går att utläsa i kapitel 3 

metoddelen.  

1.3 Avgränsningar 

 I denna studie granskas SMT och undergruppen Sandvik Materials Academy. Det är 

SMA som skapar de nya tjänsterna vilket gör det naturligt att denna organisation 
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studeras. När arbetet utfördes var kontakten placerad på SMT vilket gjorde att andra 

verksamheter på Sandvik valdes bort enligt uppdragsgivarens intresse.  Då Sandvik 

fokuserar på stål är det kurser inom detta område som är intressant vilket gjort att kurser 

inom andra ämnen valts bort som exempelvis Sandvik Coromant som har mer 

produktspecifika e-learningtjänster. 

2. Bakgrund 

I kapitel 2.1 kommer en kort introduktion till Sandvik där de olika organisationerna som 

är intressanta för studien beskrivs. Därefter ges läsaren i kapitel 2.2 en inblick i e-

learning och vad fördelarna med detta är.  

2.1 Sandvik 

Sandvik är ett stålföretag som grundades 1862 i Sandviken. Sandvik är ett globalt 

företag som erbjuder ett brett utbud av stålkomponenter och har fokuserat på 

högteknologiskt avancerade stålprodukter. De har kunder i över 130 länder och år 2014 

hade företaget en omsättning på 87 miljarder kronor. Sandvik har som mål att ta en 

starkare position på marknaden genom att utnyttja sina resurser ännu bättre, bli 

energieffektivare samt fokusera på teknikutvecklingen. Sandvik har även ett starkt fokus 

på innovation och kundsamarbete som genomsyrar hela organisationen. 

Sandvik är uppdelat i fem olika produktområden. Avdelningarna är Sandvik Machining 

Solutions (omsättning 32 700 miljoner), Sandvik Mining (omsättning 27 400 miljoner), 

Sandvik Materials Technology (omsättning 13 900 miljoner), Sandvik Construction 

(omsättning 8 600 miljoner) och Sandvik Venture (omsättning 8 300 miljoner) 

(Sandvik, 2016).  

 

Fjärde delårsrapporten år 2015 för Sandvik har visat på en nedgång på de flesta 

produktområden. Försäljningarna har sjunkit.  Det är låg efterfrågan på de flesta 

kontinenter där USA och Kina har varit sämst. Det är bara Europa som varit stabilt detta 

år. Den låga efterfrågan på stål beror till stor del på att oljepriset har varit rekordlågt och 

hämmat investeringar i energibranschen. Efterfrågan var låg på stålprodukter vilket 

medförde en minskning från Nord Amerika med 18 % och Asien med 23 % (Sandvik, 

2016a, ss. 2) 
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Även SMT:s resultat visade på en minskad orderingång på stålprodukter på 11 %. 

Sämst var det för Nord Amerika som minskade med 34 % och Asien, som hade en 

minskad orderingång på 15 % (Sandvik, 2016a, ss. 8). 

 

Sandvik Materials Technology även kallat SMT, erbjuder högteknologiskt rostfritt stål 

och avancerade legeringar. SMT arbetar huvudsakligen inom energibranschen där fokus 

är produkter inom gas- och oljeindustrin. Man har som mål att öka försäljningen mot 

energibranschen så att intäkterna uppgår till 50 % av totala intäkterna (Sandvik, 2016b) 

 

Inom SMT har nyligen en grupp startats, som kallas Sandvik Materials Academy 

(SMA). Denna grupp har som uppgift att erbjuda kunderna tjänster. Sandvik har alltid 

arbetat med produkter men den nya organisationen har som uppgift att tillhandahålla 

kunskap och lösningar till kundernas problem. SMA erbjuder kunderna e-learning, 

klassrumsundervisning och experthjälp. Detta är ett nytt fokus från Sandvik där man 

hoppas kunna öka lönsamheten genom att indirekt marknadsföra sina produkter på 

kurserna samt stärka sina kundrelationer genom utbildningarna (Sandvik, 2016c). Både 

e-learning och klassrumsutbildningen ska användas för att komplettera grundaffären 

som är försäljning av stålprodukter.  

2.2 Tjänsteproduktion i produktionsföretag 

För produktionsföretag finns det två sätt för att utbilda internt och för kunderna. Dessa 

sätt är klassrumsutbildning och e-learning. Klassrumsutbildning är det traditionella 

sättet för utbildning med hjälp av ett klassrum medan e-learning är nu på frammarsch 

och är utbildning som förmedlas online. I kapitel 2.2.1 går det att läsa om 

klassrumsutbildning och i 2.2.2 beskrivs det e-learning som utbildningsverktyg. 

 Klassrumsutbildning 

 Inom utbildningstjänster finns det de traditionella sättet med klassrumsutbildning. Detta 

innebär att en grupp samlas i ett rum med en lärare som styr undervisningen. Detta sätt 

har fördelen att det är lättare att ta in informationen i och med att flera sinnen används. 

Synen och hörseln är de främsta verktygen för att få en förståelse över materialet. En 

fördel med klassrumsutbildning är också den sociala kontakt som man får genom att 
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tillbringa en längre tid i samma klassrum. Det är även mycket lättare att få hjälp i ett 

klassrum än om man skulle läst en e-kurs. Detta beror på att läraren märker direkt när 

någon behöver hjälp i ett klassrum om man jämför med en e-kurs. Klassrumsutbildning 

har dock nackdelar i och med att man behöver befinna sig på en viss position och i det 

stora hela är klassrumsutbildningar dyrare än e-kurser i och med att lokaler och lärare 

behövs i en större utsträckning.  

 E-learning som utbildningsverktyg 

 E-learning är kunskap som förmedlas online genom användandet av elektroniska 

verktyg (Kineo, 2015). E-learning används ofta för att utbilda personer online med hjälp 

av datorer. Tillgång till kursmaterial får man online och i vissa fall används även live- 

föreläsningar där man kan se vad läraren gör. Fördelen med e-learning är att den är 

billigare då all information är online och man behöver inte hyra lokal. Vidare kan all 

information lättare hållas aktuell och återanvändas. E-learning minskar även avståndet 

mellan människor genom att tillgängligheten ökar. E-learning har blivit populärt på 

grund av att det är ett billigt och tidseffektivt sätt att ta till sig kunskap. (Kineo,2015) 

 

E-böcker har också ökat i popularitet vilket beror på att priserna för vanliga böcker har 

ökat och speciellt då skollitteratur. Det är dyrt att köpa böcker och genom att man nu 

kan köpa böcker online, som läses online, så kan man minska sina kostnader (Ridell, 

2015). 

 

E-learning har ökat markant de senaste åren och det blir allt vanligare att e-kurser 

används för de anställda på företagen (Docebo, 2014). Kunskap har alltid varit viktigt 

men eftersom att kunskapen snabbt blir föråldrad i det moderna samhället så krävs det 

att man kontinuerligt utbildar sig för att hålla kunskapen aktuell. Att delta i kurser är 

dyrt men i och med framväxten av e-kurser kan man nu köpa fler kurser men ändå hålla 

sig inom en viss budget. Fördelar med e-kurser är att de är mer tidseffektiva då man kan 

genomföra kurserna på företaget vilket leder till att man slipper resekostnader och 

förlorad arbetstid. Detta leder även till att man kan minska utgifterna per anställd i 

företaget och ändå tillhandahålla ny aktuell kunskap till personalen (Docebo, 2014). 
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E-learning gör det även möjligt för alla på företaget att lära sig i sin egen takt. Det är 

även lätt att undersöka om man förstått kursen eller inte genom automatiska tester. Det 

är svårare i en klassrumsutbildning att få kännedom om alla verkligen förstått materialet 

i kursen (Elearningindustry, 2016). Inom e-learning har man alltid möjlighet att repetera 

material vilket kan leda till en högre förståelse i slutändan vilket inte alltid är möjligt i 

en klassrumsutbildning på grund av tidsbrist (Elearningindustry, 2016). 

 

E-learning är som tidigare nämnts ett billigt sätt att utbilda personal på företaget utan 

långa resor. Förutom att slippa resor kan e-learning vara ett tillvägagångssätt för 

inlärning när vädret eller andra omständigheter gör att man blir tvungen att arbeta 

hemifrån. E-learning tar sig över många barriärer och gör det möjligt att läsa kurser var 

som helst så länge det finns tillgång till en dator och internetkommunikation.  

 

3. Metod 

I denna del introduceras metoden där genomförandet introduceras i 3.1 som beskriver 

de första stadierna i arbetet. I 3.2 beskrivs hur intervjuerna genomfördes, metodvalen 

samt avsikten med intervjuerna och hur intervjudeltagarna valdes ut. I 3.3 behandlas hur 

casen genomfördes och detta följs av 3.4 som handlar om reliabilitet och validitet. 3.4 

beskriver hur informationen behandlades för att få en trovärdig studie samt möjliga 

felkällor. 3.5 är en metoddiskussion där diskussionen om valen som gjorts fortsätter. 

Det finns flera olika förhållningssätt när en studie utförs. Ett induktivt förhållningssätt 

är att arbetet startar med observationer där man därefter försöker hitta mönster i. 

Slutligen skapas teorier för att förklara de sedda mönstren. Arbetet startar med en 

observation för att ta in så mycket information om ämnet som möjligt för att därefter 

smalnas av när skapade teorier anpassade till ämnet teorier används. Ett annat sätt är ett 

deduktivt förhållningssätt som beskriver att forskaren använder teorier som redan är 

skrivna inom området för att sätta sig in i problematiken. Teorierna används sedan för 

att skapa en hypotes som sedan observeras och testas. Skillnaderna mellan dessa 

förhållningssätt är att induktiv utgår från observationer medan deduktiv utgår från 

teorier för att testa och lösa en viss problematik (Schutt, 2006). Studien använder en 
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blandning av dessa förhållningssätt.

 

Figur 1: Induktiv vs deduktiv (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011) 

Vid en studie kan man även arbeta kvalitativt eller kvantitativt och i denna studie 

används kvalitativt för att få en bild över hur företag och kunder tycker och tänker om 

tjänster (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011,s. 57). En kvalitativ studie har som mål att 

beskriva fenomen och kan användas för att hitta liknande drag mellan företag och 

kunder. Genom en sådan studie blir det lättare att komma fram till vad Sandvik bör 

fokusera på. En kvalitativ kan då göra det lättare att få en bild över hur företag och 

kunder arbetar (Ritchie och Lewis, 2003, ss 27). Denna öppenhet leder till svar som ger 

större insyn i branschen och det gör att författarens egna tankar och teorier inte påverkar 

vad respondenterna svarar. En kvantitativ studie kan också ge dessa svar men i denna 

studie ansågs det bättre med kvantitativ. Till fallstudien valdes företag och personer som 

hade en nära koppling till Sandvik för att på så sätt få en förståelse för 

frågeställningarna. Jämförelseföretagen var företag som gått från produkttillverkning till 

att fokusera mer på tjänster och personerna som intervjuades var kunder till Sandvik. 

 

3.1 Genomförande 

I början genomfördes en litteraturöversikt över vad som skrivits om utbildningstjänster 

och om Sandviks stålverksamhet. För att få en inblick i Sandvik utfördes arbetet på 
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Sandviks arbetsplats vilket gav en större förståelse för vad som var viktigt i företaget. 

Genom en litteraturöversikt och arbetet på Sandviks kontor blev det tydligare vilka 

teorier som var intressanta för arbetet. Intervjufrågor skapades efter teorierna för att 

erhålla en djupare förståelse för hur kunderna tänker. Fem telefonintervjuer 

genomfördes som varade cirka en timme var. Från Sandviks sida fanns det också 

intresse av att ta reda på vad personerna som gick på klassrumsundervisning tyckte om 

kursen. Sandvik hade genomfört en enkät som användes för att få fram respondenternas 

åsikter om kursen.  

Majoriteten av arbetet utfördes på Sandviks kontor för att få en större förståelse för 

företagskulturen och vad de på SMA behöver hjälp med (Eriksson & Wiedersheim-Paul 

2011,s. 18). Detta gav också en förståelse för vilka företag som skulle vara intressanta 

att ha som fallföretag. Intervjuer, fallstudier och en enkätundersökning genomfördes 

sedan som kan studeras nedan. 

 

3.2 Intervju 

De fem intervjuerna varade ca en timme var vilket gav tillräckligt med tid för att få en 

förståelse om den intervjuade och få svar på de frågor som ställdes. Tidsmässigt var 

intervjuerna fullt tillräckliga. I de fall där tidsbrist uppstod utfördes intervjuerna i 

snabbare takt vilket ledde till att resultatet ändå kunde likställas med de längre 

intervjuerna. 

 

Intervjuer valdes för att få en bättre uppfattning om kundernas åsikter om klassrums-

utbildning, e-learning och om Sandvik som företag. Intervjuer används för att få svar på 

frågorna hur och varför (Yin,1994).  Intervjuer tillsammans med kunder var aktuellt i 

och med att tjänster kan utvecklas bra om det utvecklas tillsammans med kunden. 

Kommunikation var viktigt och genom att ha intervjuer med kunderna kunde man se 

vilka attribut som de var mest intresserade av. Kunderna fick göra sina röster hörda 

vilket i slutändan kan leda till att tjänsterna skapar betydelsefullt mervärde hos 

kunden.(Eriksson och Wiedersheim-Paul 2011,s. 98) 

 

Frågorna skapades för att väva in teorin som lästs och för att se om teorin och svaren 

kunde föras samman. Frågorna är skrivna för att bidra till ny kunskap och är 

formulerade så att inga missuppfattningar skulle ske (Ritchie och Lewis, 2003, ss 139). 
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Frågorna kan läsas i bilagan. Om missuppfattningar skedde gick det att berätta hur 

frågan var tänkt att uppfattas. Det är viktigt att intervjupersoner förstår frågorna på 

samma sätt för att undvika helt olika svar. Målet är att ge en rättvis bild och att undvika 

feltolkningar som kan göra resultatet och analysen missvisande (Eriksson och 

Wiedersheim-Paul 2011,s. 101). 

 

Intervjuerna genomfördes som telefonintervjuer vilket medför att man förlorar face-to-

face kontakten vilket kan ha gjort intervjun svårare. Förutom tal kan man använda synen 

för att tolka kroppsspråket vilket kan underlätta vid en bedömning av vad som menas. 

Om intervjun görs face-to-face är det lättare att korrigera en fråga om en misstolkning 

skulle uppkomma eller ställa en extra fråga för att bygga på ytterligare om ämnet som 

diskuterades (Sellstedt, 2002, s 197). Inget problem uppkom dock med tekniken och 

samtalskvaliteten var god så risken för misstolkningar var låg. Som tidigare nämnts är 

nackdelen med telefonintervjuer att det inte går att läsa kroppsspråk. Däremot 

genomfördes intervjuerna bra så det uppkom inga frågetecken om vad den intervjuade 

ville ha sagt så avsaknaden av kroppsspråkstolkningen var inget problem (Eriksson och 

Wiedersheim-Paul 2011,s. 100). 

 

Intervjuerna användes för att få en förståelse för kundernas syn på utbildning. Frågorna 

var ställda öppet och det fanns utrymme för de intervjuade att utveckla sina svar. Målet 

var att de intervjuade skulle få tid att berätta så mycket som möjligt och att även ha 

möjlighet att fördjupa sig i ämnet (Ritchie och Lewis, 2003, ss 139). Frågorna är gjorda 

så att den intervjuade får tala fritt och inte ska känna sig tvungen att svara på ett visst 

sätt. Ledande frågor undveks. När det gavs tillfälle inflikades ytterligare frågor när 

något av extra intresse kom upp som de nedskrivna frågorna inte besvarade (Eriksson 

och Wiedersheim-Paul 2011,s. 101). 

 

Intervjuerna var semistrukturerade och intervjun startade med en kort introduktion av 

arbetet. Detta gjordes för att de intervjuade skulle få större förståelse för arbetet och 

öppnade upp för dialog. Därefter var intervjun utformad så att de lättare frågorna 

ställdes först för att den intervjuade skulle värma upp sig inför de mer avancerade 

frågorna (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011,s. 103). 

Det är bra att börja med lätta frågor även för att skapa en god stämning mellan 

intervjuaren och den intervjuade (Ritchie och Lewis, 2003, ss 145).  Vid mitten av 
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intervjun ställdes de mest avancerade frågorna och mot slutet avrundades sessionen med 

ytterligare några lättare frågor. Till kunderna ställdes ungefär 40 frågor och då var vissa 

av dessa följdfrågor för att få en djupare förståelse för kundernas situation. 

Flexibiliteten var av intresse när intervjun gjordes för att ge möjlighet att ta del av mer 

information än om frågorna skulle vara låsta (Eriksson och Wiedersheim-Paul 2011,s. 

103). Detta val gjordes eftersom de intervjuade hade kunskap som bara gick att få fram 

med en mer öppen dialog.  

 

De kunder som intervjuades har alla ett bra samarbete med Sandvik vilket gjorde det 

lättare att utföra intervjuerna. I och med att detta är mycket nytt för Sandvik så var det 

bra att intervjua kunder som det redan fanns en god relation till. Ett bra samarbete gör 

det lättare att få information som kan hjälpa utformningen av tjänsterna (Eriksson och 

Wiedersheim-Paul 2011,s. 104). Att kunderna var positiva till intervjuerna kan också 

förklaras med att tjänsten som utformades är till för dem. Om kunderna är mer 

hjälpsamma och positivt inställda så blir det lättare för dem att få en tjänst som ger dem 

mervärde i slutändan. Det skulle vara intressant med kunder som var mer kritiska till 

Sandvik men samtalen visade att de som intervjuades var positiva till Sandvik och 

Sandviks produkter och tjänster. 

 

Den första intervjun var en testintervju med en riktig kund och den utfördes den 16 

februari 2016. Kunden hade deltagit i en av klassrumsutbildningarna. Intervjun gjordes 

för att testa frågorna samt för att få en förståelse om vad personen och företaget behöver 

hjälp med. Intervjun tog en timme. Det var en fördel att personen deltagit i en utbildning 

vilket gjorde att man kunde få direkt respons på vad man kan ändra och förbättra i 

klassrumsutbildningen. Endast en intervju utfördes den dagen för att ge tid för reflektion 

och förbättring av intervjuerna (Eriksson och Wiedersheim-Paul 2011,s. 102). 

 

Den första intervjun visade vilken information som man kunde få ut och vilken 

information som saknades (Eriksson och Wiedersheim-Paul 2011,s. 106). 

Förbättringar gjordes sedan, några frågor lades till och andra togs bort. Upplägget 

gjordes också om för att förbättra genomförandet i kommande intervjuer.  

De nästkommande intervjuerna blev därför mer djupgående och informationen som man 

fick fram hade högre kvalitet.  
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Eftersom jag utförde intervjuerna ensam blev det ibland svårigheter att samtidigt lyssna, 

anteckna och samtala. Intervjuerna skrevs ner på datorn samtidigt som intervjun 

genomfördes. Detta med att göra flera saker samtidigt kan beskrivas som ett 

störningsmoment (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011,s. 100). Risken med detta är att 

viss information inte tas med då det fokuseras på flera saker samtidigt. Direkt efter 

avslutad intervju renskrevs den för att tydliggöra det som hade sagts och för att undvika 

att information glömdes bort. 

 

Ett sätt att förbättra intervjuprocessen kan vara att spela in intervjun för att på så sätt 

enbart fokusera på intervjupersonen. Detta skulle göra det lättare att ställa bra 

följdfrågor samt följa upp om något var oklart (Ritchie och Lewis, 2003, ss 142).  Efter 

intervjun skulle man då kunna lyssna igenom inspelningen och skriva ner den och på så 

sätt undvika risken för feltolkningar eller missad information. Dock fanns inte tekniken 

för detta men i detta fall var det ändå lätt att anteckna och kommunicera med 

intervjupersonen när intervjun gjordes. 

 

Intervjuperson Yrke Datum 

1 Designingenjör 2016-02-16 

2 Planerare 2016-04-15 

3 Svetssamordnare 2016-04-19 

4 Underhållsplanerare 2016-05-03 

5 Planerare 2016-05-27 

 

Tabell 1: Intervjupersoner.  

 

3.3 Fallstudie 

En fallstudie har utförts för att få en större förståelse för vilken väg traditionella 

produktionsföretag bör ta när de implementerar sina tjänster. En fallstudie utförs enligt 

Yin (1994, ss. 13) för att besvara frågorna hur och varför. Om det hade gått att hitta ett 

företag som var exakt som Sandvik var det möjligt att bara en fallstudie hade 

genomförts. Fördelen med bara en fallstudie är att man kan går in djupare i företaget 
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men i detta fall ansågs det bättre med flera studier för att få en större bredd i materialet 

för att se hur olika företag arbetar (Creswell, 2007, ss 70).  

I detta fall har flera företag valts ut för att se hur olika företag arbetar när de 

implementerade tjänster. Målet med detta är att förstå hur de implementerade sina 

tjänster och uppnådde goda resultat.  De företag som studeras är Kone, Lufthansa, Atlas 

Copco, Otis, Kennametal, Solectron, Xerox, SKF, SOS Alarm och BBC. 

Tre fallstudier gjordes istället för bara en. Detta för att det ger en bredare bild av hur 

företag arbetar med tjänster och de kan då också användas för att jämföra företag med 

varandra för att hitta likheter och skillnader samt vad de kan bero på (Yin, 2003). Det är 

också bättre med flera fall i och med att inget av företagen är exakt som Sandvik. En 

risk som finns är att fallen kan bli för breda och detta undveks genom användningen av 

ett tidsintervall och plats gräns (Creswell, 2003). Företagen kommer alla mer eller 

mindre från olika branscher vilket gör att arbetssätten kan skilja sig åt och då också 

implementerandet av tjänster. Detta gör att produktionsföretag kan få kunskaper från 

olika branscher och sedan implementera en lösning som passar dem bäst.  För att göra 

en bra fallstudie beskrivs oftast fallet i kronologisk ordning där man uppmärksammar 

viktiga beslut som företaget har fattat (Baxter och Jack, 2008).  

 

Anledningen till att dessa företag valts ut är att de alla har genomgått en förändring som 

nu Sandvik också står inför. Lufthansa, Atlas Copco, Otis, Kennametal, Solectron, 

Xerox och SKF valdes ut då de huvudsakligen var företag som var mycket 

produktinriktade. Företagen började sedan fokusera på tjänster och det blev då naturligt 

att dessa företag är med i fallstudien.  Kone blev däremot ett eget fall med anledning av 

att det fanns mycket information om denna förändring som också är en förändring där 

tjänsteverksamheten blev alltmer prioriterad. 

De andra företagen, SOS Alarm och BBC är företag som är med för att visa Sandvik hur 

man kan skapa och utforma e-learningtjänster.  

 

För att få en bild av de olika företagen har inläsning om dem genomförts. Därefter har 

information tagits från företagens hemsidor, andra fallstudier och från 

företagsberättelser. I och med att många företag sedan långt tillbaka har fokuserat på 

tjänster är det svårt att hitta intervjupersoner som kan beskriva processen i detalj.  

Information från hemsidan och historiska berättelser har använts som material för att 

beskriva processen och vägen som företagen tagit i tjänsteutveckling. 
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I denna studie användes två syntetiska fall. Ett syntetiskt fall är ett fall som har skapats 

genom en sammanställning av flera olika fall. Det är ett påhittat fall där viktig 

information om några andra företags förändringar har sammanfattats för att se hur 

företag har gått från produkt till att fokusera mer på tjänsteverksamheten. 

 

Två syntetiska fall skapades där fall A beskriver en företagstransformation från 

produktorienterat företag till att fokusera mer på tjänster. Fall A består av Lufthansa, 

Atlas Copco, Otis, Kennametal, Solectron, Xerox och SKF. Det andra fallet B beskriver 

hur utbildningstjänster inom e-learning utformas och detta fall består av SOS Alarm och 

BBC. Information är hämtade ifrån företagens egna hemsidor och andrahandskällor som 

beskriver historien om transformationerna.  

Sammanställningen från fallen används sedan för att Sandvik ska få en förståelse för hur 

man kan transformera sin organisation samt öka fokus på utbildningstjänster inom e-

learning. 

 

 

3.4 Enkätundersökning 

En enkätundersökning gjordes på Sandvik direkt efter klassrumsutbildningen för att ta 

del av deltagarnas åsikter om utbildningen. 15 svar erhölls från enkätundersökningen. 

En enkätundersökning har som syfte enligt Bryman (1989) att upptäcka mönster genom 

att få svar från många olika personer. En enkätundersökning görs oftast kvantitativt och 

har till uppgift att svara på frågan vad. Enkätundersökningar ger i större mån svar på 

mer grundläggande frågor medan mer djupgående information fås genom intervjuer. 

Enkätundersökning kan däremot göras snabbt och effektivt och har också fördelen av att 

vara ett billigt sätt att få in mycket information (Bell, 1999). För Sandviks del gjordes 

denna enkätundersökning för att snabbt få information om vad deltagarna tyckte om 

utbildningen för att få tips och råd om hur man kan förbättra den. Genom att 

enkätundersökningen gjordes direkt efter utbildningen var det möjligt att få feedback 

innan deltagarna glömde bort information. Enkäten var utformad av Sandvik för att få 

de svar som Sandvik var ute efter. 
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3.5 Reliabilitet och validitet 

Under intervjuerna användes telefon men det antecknades samtidigt vilket kan ha lett till 

misstolkningar (Sellstedt, 2002, s 200).  

Mina erfarenheter av stål är begränsade men eftersom det mesta innehåller ekonomi och 

teknik var det inga problem som uppstod under arbetets gång. Då arbetet har sträckt sig 

över 20 veckor är det möjligt att jag blivit färgad av Sandviks synssätt och på vissa 

punkter finns risk för att neutraliteten har påverkats. Målet har varit att skriva och tolka 

resultat för att göra rapporten så informativ som möjligt (Eriksson och Wiedersheim-

Paul 2011,s. 69). En garanti för att objektiviteten helt bibehållits i både skrift och vid 

intervjuerna är svårt att säkerställa. 

  

För att påvisa validiteten i rapporten har alla val motiverats och arbetsgången beskrivits 

noggrant för att läsaren ska ha möjlighet att få en större förståelse för processen. Svaren 

från de intervjuade verkade rimliga och de intervjuade valdes ut för att de har 

kompentens inom stål vilket stärker trovärdigheten i deras svar. Trovärdigheten hos de 

intervjuade testades också med en del kontrollfrågor där intervjuaren hade tillgång till 

svaren. Intervjuaren var även kritisk ifall otydligheter uppkom eller orimliga saker sades 

för att då kunna ifrågasätta information (Sellstedt, 2002, s 202). 

Kritik mot intervjuaren kan uppkomma då personen själv har valt ut de intervjuade och i 

de fall personer har tackat nej till intervju. Detta kan ge upphov till en felaktig 

fördelning som kan göra att trovärdigheten i rapporten sjunker. (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul 2011,s. 60) 

I de fall det gick har primärkällor använts i uppsatsen för att få ökad trovärdighet. 

Andrahandskällor har också använts och på så sätt kan trovärdigheten minska (Greener, 

2008, ss 21). Målet har dock alltid varit att använda trovärdiga källor även om de ibland 

har varit svårt. 

Förutom att använda trovärdiga källor har flera olika källor använts för att styrka ett 

påstående eller visa på en trovärdig teori. Undersökningsresultat som kommer från flera 

olika källor har mer tyngd bakom sig än material med bara en källa bakom sig (Eriksson 

& Wiedersheim-Paul 2011,s. 89). Åsikter från flera källor på samma resultat styrker 

validiteten i resultatet. Ett annat mål för att öka reliabiliteten i rapporten var att alltid ha 

förståelse för det man läser. Det var viktigt att kunna tolka källorna på rätt sätt så att det 

gav en rättvis bild av materialet som lästes (Eriksson och Wiedersheim-Paul 2011,s. 
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88). Sedan är det omöjligt att vara helt objektiv då egna tankar och idéer på ett eller 

annat sätt kommer påverka studien (Greener, 2008, ss. 15). 

 

Eftersom materialet togs ifrån företagens hemsidor samt andrahandskällor kan det 

innebära att företagen framställs alltför positivt. Företag skriver gärna om det positiva 

och döljer det negativa vilket kan göra att bilden man får ifrån transformationerna kan 

vara missvisande. 

 

3.6 Metoddiskussion 

För att få svar på frågeställningarna har intervjuer gjorts för att kunna beskriva hur 

deltagarna uppfattar Sandvik och om det finns intresse för e-learning och 

klassrumsutbildning. Intervjuerna har använts för att se om klassrumsutbildningen har 

stärkt kundrelationen och om den på något sätt har fungerat som marknadsföring av 

Sandviks andra produkter och tjänster. För att göra kurserna så bra som möjligt har teori 

om användarvänlighet använts samt information från fall där e-learning implementerats. 

Dessa fallstudier användes också för att se vad Sandvik kan lära sig från fallen för att 

sedan skapa sin egen strategi vid utformandet av tjänsteverksamheten. 

Teorivalen har gjorts för att kunna besvara frågeställningarna. Teorier om tjänstekvalitet 

beskriver hur man kan bygga upp kundrelationer medan teorier om företagsstrategier 

ska ge Sandvik en inblick i hur man ska arbeta när man fokuserar mer på tjänster i ett 

företag. För att sedan kunna marknadsföra tjänsterna finns det marknadsföringsteorier 

som beskriver hur och varför man bör marknadsföra sina tjänster och företag. Därefter 

finns teorier om vad Sandvik bör ha i åtanke när de skapar sina e-learningtjänster. Detta 

knyts samman med användarvänlighet så att tjänsterna som skapas ska vara optimerade 

för kunden och indirekt marknadsföra Sandvik och Sandviks produkter. Avslutningsvis 

nämns de effekter som kan fås genom att ha en flerkanalig kommunikation med sina 

kunder. 

Fem intervjuer genomfördes med personer som deltagit i Sandviks klassrumsutbildning 

och som även är kunder till Sandvik. Då intervjuerna gjordes i februari till maj och 

utbildningen utfördes 18-19 november året innan så är det möjligt att deltagarna kan ha 

glömt vissa saker om kursen. Frågorna var ställda så objektivt som möjligt men i och 

med att Sandvik och företagen där personerna kommer ifrån har ett samarbete kan det 
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ha lett till att deltagarna varit överdrivet positiva i sina svar (Ritchie och Lewis, 2003, ss 

160). För att förbättra reliabiliteten hade det underlättat om fler intervjuer hade 

genomförts. Anledningen till det är att det kan finnas personer som inte intervjuades 

men som kan ha haft andra åsikter än de som intervjuades. 

De 15 som gick klassrumsutbildningen fick besvara en enkät och svaren på frågorna kan 

användas för att ge en god bild av vad alla tycker om kursen.  

Tre fallföretag togs också upp i uppsatsen där två av fallen är en sammanställning av 

flera fall i och med att det inte fanns tillräckligt med information från varje fall. Alla 

dessa fall beskriver effekterna av åtgärderna som gjordes i respektive företag. En 

invändning är dock att när man läser dessa fallstudier är det de positiva valen som tas 

upp medan det säkert också fanns beslut som togs som inte visade sig lika lönsamma 

men som inte nämns. Det hade varit intressant att veta mer också om val som medförde 

en negativ påverkan på företag. Om det var möjligt skulle även fler stålföretag liknande 

Sandvik intervjuats för att följa deras transformation till tjänsteverksamhet. Detta gick 

inte att göra vilket gjorde att allmänna företag som gått från produkt till tjänster valdes 

ut. Det gör att det finns en risk att en transformation som vissa företag gjorde kan vara 

svår att applicera på Sandvik och i värsta fall kan implementeringen leda till ett sämre 

resultat (Creswell, 2007, ss 70). I och med att de är olika företag är det svårt att direkt 

applicera från ett annat företag då det finns parametrar som skiljer sig bland företagen 

(Creswell, 2007, ss 70).  Ett annat problem som kan ha uppkommit är att majoriteten av 

informationen kommer ifrån företagen själva om deras transformation. Detta kan leda 

till att de har förskönat sin transformation från produktverksamhet till att fokusera mer 

på tjänsteverksamheten (Yin, 2003). Det finns också risk för att de har visat upp en 

förenklad bild av transformationen fast den egentligen kan ha varit mycket mer 

komplex. Yin (2003) rekommenderar att information ska tas från uppemot sex olika 

ställen vilket var svårt att göra i denna studie. 

Från intervjuerna och enkätundersökningen kan utläsas att majoriteten är positiva till e-

learning men även då det finns positiva effekter så betyder det inte att det är en bra idé 

att implementera e-learning. Det finns som nämnts negativa aspekter med e-learning 

också, exempelvis att man förlorar den sociala kontakten som påpekas av 

intervjudeltagarna. 
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4. Teorier för företag i transformation 

I detta kapitel kommer först kundrelationer att beskrivas där fördelar med tjänster, 

tjänstekvalitet och Gapmodellen att tas upp. 4.2 handlar om företagsstrategier och ska 

ge en grund för Sandviks tankesätt.  I kapitel 4.3 diskuteras olika sätt att marknadsföra 

tjänster där traditionella och nya verktyg beskrivs. 4.4 nämner de effekter som fås av att 

ha flerkanalig kommunikation med kunden. 4.5 beskriver hur man kan skapa e-

learningtjänster och vad som är viktigt att tänka på när man gör detta. Kapitlet avslutas i 

4.6 med användarvänlighet som är teori hur man utformar användarvänliga tjänster. 

 

4.1 Kundrelationer 

4.1.1 Kundrelationsuppbyggande för produktionsföretag 

För att implementera tjänsten på rätt sätt måste man visa kunden att tjänsten är av bra 

tjänstekvalitet och ger ökat värde till kunden. Ett ökat värde åtföljs oftast av att 

kundnöjdheten ökar.  

Nöjda kunder gör att lojaliteten till företaget ökar enligt Andreassen och Lindestad 

(1998). Det sägs att om företaget har en bra image så leder även detta till att kunderna är 

mer villiga att handla där. Andreassen och Lindestad (1998) har undersökt flera källor 

som alla nämner att lojaliteten hos kunderna skapas genom att kundernas nöjdhet med 

företaget är god. En ökad kundlojalitet behöver inte bara innebära ökad försäljning utan 

kan även leda till att kunderna är mer benägna att prata gott om företaget (word of 

mouth). Enligt Andreassen och Lindestad (1998) blir det lättare att bibehålla kunder när 

kunderna har en god bild av företaget samt är nöjda med upplevelsen hos företaget. I de 

fall där kunderna inte använder hela tjänsten gick det att påvisa att kunder värderar 

värdet de får från tjänsten högre än det nämnda värdet då det var svårare för dem att 

förstå innehållet av tjänsten. Detta kan likställas med mobiltelefoner där den breda 

massan bara använder en bråkdel av mobilens funktioner.  Slutligen nämns det att för 

företag som erbjuder komplexa tjänster är det företagsimagen som är det viktigaste och 

den till och med är viktigare än kundnöjdheten. En bra företagsimage leder även till de 

lojalaste kunderna (Andreassen och Lindestad, 1998).  I och med användandet av 

internet sprids nu även word of mouth genom många olika sociala internetsidor.  
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Enligt Andreassen och Lindestads (1998) forskningar har det visat sig att det finns en 

positiv korrelation mellan ett företags rykte, kundnöjdheten samt kvaliteten på servicen. 

Avslutningsvis är det positivt om interaktionen mellan personen som erbjuder tjänsten 

och kunden är bra, för den interaktionen påverkar kundens totala uppfattning av 

företaget (Andreassen och Lindestad 1998). En bra uppfattning av företaget gör kunden 

mer benägen att handla där igen eller prata gott om företaget. 

 

Enligt Storbacka m.fl (1994) finns det en relationslönsamhetsmodell som beskriver fyra 

delar som bidrar till en ökad lönsamhet för företag om de kopplas ihop på rätt sätt. De 

fyra faktorerna är tjänstekvalitet gentemot kundnöjdhet, kundnöjdhet gentemot hur stark 

kundrelationen är, hur stark kundrelationen är gentemot kundlivslängen och slutligen 

hur kundlivslängden påverkar lönsamheten i företaget (Storbacka m.fl, 1994). 

 

 

Figur 1: Relationslönsamhetsmodell (Storbacka, m.fl 1994). Modellen beskriver hur 

lönsamheten kan öka genom att göra kunderna nöjda, ha en stark relation till kunden 

och lång relation till kunden samt erbjuda bra tjänster. 

 

 

1.Tjänstekvalitet vs kundnöjdhet (röd) 
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Om tjänstekvaliteten är låg och kundnöjdheten är låg är blir det ett dåligt resultat. Är 

tjänstekvaliteten låg och kundnöjdheten hög kan det bero på att tjänsten passade kunden 

perfekt eller var tillräckligt billig för kunden. Om tjänstekvaliteten är hög och 

kundnöjdheten låg kan det bero på att tjänsten är för dyr eller inte uppfyller kundens 

preferenser. Slutligen finns hög tjänstekvalitet och hög kundnöjdhet som är bästa utfall. 

Tjänsten håller hög kvalitet och kunden blir nöjd med tjänsten (Storbacka m.fl, 1994). 

 

2.Kundnöjdhet vs kundrelationen (grön) 

Låg kundnöjdhet och svag kundrelation leder till ett dåligt utfall. Låg kundnöjdhet och 

stark relation kan bero på att kunden är bunden till företaget. Kunden kan vara 

uppbunden legalt, kulturellt, ekonomiskt, kunskapsmässigt, geografiskt, tidsmässigt, 

socialt, psykologiskt eller teknologiskt (Storbacka m.fl, 1994).  Geografiskt uppbunden 

kan exempelvis vara att kunden bara har ett företag i närheten att köpa från.  

Hög kundnöjdhet och svag kundrelation kan bero på att det finns liknande företag som 

också erbjuder bra produkter vilket kan göra att även då kunden är nöjd väljer den att 

köpa från ett annat företag. 

Hög kundnöjdhet och stark kundrelation gör att det blir ett bästa utfall. Kunden är nöjd 

vilket hjälps av att det finns en stark kundrelation (Storbacka m.fl, 1994). 

 

3.Kundrelation vs kundlivslängd (blå) 

Svag kundrelation och kort kundlivslängd leder till dåligt resultat. Svag kundrelation 

och lång kundlivslängd kan bero på att det ändå finns en viss relation som gör att 

kunden håller sig kvar (Storbacka m.fl, 1994).  Det kan också bero på att det inte finns 

några andra alternativ eller att kunden på något sätt är uppbunden till företaget. 

Stark kundrelation och kort kundlivslängd kan bero på att företaget har gjort något 

felaktigt som gör att kunden blir missnöjd (Storbacka m.fl, 1994). 

Stark kundrelation och lång kundlivslängd gör att det blir ett bra utfall. Relationen är 

bra och kunden blir en återkommande kund. 

 

4.Kundlivslängd vs kundrelationslönsamhet (orange) 

Detta beskriver att det är dyrare att skapa nya relationer än att bibehålla gamla. Det är 

dyrt att skaffa nya kunder gentemot den investering som krävs för att göra så att gamla 

kunder stannar kvar. Kundrelationslönsamheten kan öka genom att stärka banden 

mellan kund och företag så att kunden investerar mer i företaget (Storbacka m.fl, 1994). 
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Kort kundlivslängd och låg kundrelationslönsamhet gör att det blir ett svagt utfall. 

Livslängden är kort och kundrelation är inte så lönsam vilket leder till låg lönsamhet. 

Kort kundlivslängd och hög kundrelationslönsamhet kan bero på höga priser vilket gör 

att lönsamheten blir hög men kundlivslängden kort (Storbacka m.fl, 1994).  Kunden 

söker sig då till företag som kan erbjuda produkter eller tjänster till ett billigare pris. 

Lång kundlivslängd och låg kundrelationslönsamhet kan bero på höga kostnader för att 

behålla kunderna eller att prisstrategin är dålig så att kunderna inte köper tillräckligt 

mycket. 

Lång kundlivslängd och hög kundrelationslönsamhet gör att det blir bästa utfall i och 

med att kunderna är kvar så länge att lönsamheten blir stor. Detta innefattar att 

prisstrategin fungerar och kundkostnaderna är låga (Storbacka m.fl, 1994).  

 

Det finns en modell som beskriver att den totala tjänstekvaliteten är uppbyggd av tre 

pelare. De är teknisk kvalitet, företagsimage och funktionell kvalitet. Att tillhandahålla 

bra tjänster är att från start bemöta kunden på ett bra sätt och sedan ständigt uppfylla de 

krav som ställs på företaget från köp till leverans och slutligen implementering av tjänst 

(Grönroos, 1982).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Tjänstekvalitetens tre pelare (Grönroos, 1982). Beskriver att för att få en bra 

kvalitet så bör företaget ha en bra företagsimage samt uppfylla teknisk och funktionell 

kvalitet. 

 

För att få återkommande kunder har det visat sig att word of mouth och sociala medier 

kan ge en positiv påverkan på vad kunder tycker om ett företag. Genom att ha 

engagerade kunder så skapar man en närmare kundrelation vilket betyder 

återkommande kunder (So m.fl, 2016). Engagerade kunder är även lojala kunder till 

företaget.  
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Kundlojalitet skapas inte bara av nöjda kunder utan fler parametrar måste stämma 

överens. En annan viktig parameter är priset på en produkt eller tjänst. Kundlojalitet har 

visat sig fem gånger mer värdefull än både diskoteringsränta och kapitalkostnad (El-

manstrly, 2016).  Beroende på om företaget har mycket eller liten kontakt med kunden 

så skiljer sig strategin för tjänsterna. När kontakten med kunden är hög så är ett 

samarbete värt att premiera. Företaget skapar gemensamt tjänster med hjälp av kunden 

för att skapa en tjänst som båda parter har nytta utav. I företag där kundkontakten är låg 

bör företaget satsa på att ha högkvalitativa produkter till bra priser (El-manstrly, 2016). 

Fokus går bort från det emotionella värdet och fokuserar mer på bonus och bra priser till 

kunderna (El-manstrly, 2016). I och med att det inte finns en stark koppling mellan 

kund och företag så blir priset den avgörande faktorn. 

4.1.2 Gap i tjänsteverksamheten 

Gapmodellen beskriver de gap som uppstår när det är brister i förståelsen mellan företag 

och kund. För att undvika missförstånd med kunden är det viktigt att veta vilka gap som 

kan uppkomma. Det fem gap som företag ska undvika är: 

- Gap ett är när företag misstar sig på vad kunderna är ute efter. 

- Gap två beskriver hur företag tror sig förstå kundens problem men har misstagit 

sig om vad exakt kundens problem var och hur det skulle lösas. 

- Gap tre är när kvaliteten på leverans brister. 

- Gap fyra när det är brister i vad som man lovat kunden och vad man levererar till 

kunden. 

- Gap fem är skillnader i kundens förväntade kvalitet på tjänsten och den 

upplevda kvaliteten (Sarin, 2013). 
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Figur 3: Tjänstekvalitet gapmodellen (Parasuraman m.fl, 1985). Gapmodellen beskriver 

att det finns risk att gap uppstår mellan kund och företag vilket gör att kundernas önskan 

om tjänstens kvalitet inte uppfylls.  

En utvecklad teori skapades av Aswad där hon beskriver ytterligare tre gap som kan 

uppkomma. Då blir det sjätte gapet, gapet mellan gamla erfarenheter från tjänsten och 

kundens efterfrågan då kunden inte får samma kvalitet som förra gången (Aswad, 

2012). Gap sju ”word of mouth” kommunikation och erfarenheter från tidigare köp. 

Kunden blir inlockad att köpa fler tjänster men märker att kvaliteten är sämre. Gap åtta 

är interaktionen mellan kunden och ”word of mouth” där kommunikation blir bristande. 

Aswad nämner också att för mycket information kan vara dåligt och påverka relationen 

negativt. För mycket kommunikation kan göra så att ett gap skapas mellan kund och 

företag (Aswad, 2012).  

 

Avslutningsvis måste företag idag anpassa sig till rådande omständigheter. Enligt 

kunderna är det viktigt att tjänsterna löser kundernas problem och att företag är adaptiva 

och kan göra kundspecifika lösningar. När Lapierre undersökte litteratur från Bishop, 

Hoffman och Schechter var priset en viktig del. Värdet man får när man köper en tjänst 
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är betydande och värdet kan öka om kunden känner att den får mer än bara en tjänst. För 

en kund kan som nämnts ovan en bra relation mellan företag och kund vara viktigt då 

det leder till att det totala värdet på tjänsten ökar för kunden. I slutändan måste kunden 

gå med vinst och det är essentiellt att det finns en förståelse för hur kunden ska använda 

tjänsten för att företaget kan öka sin lönsamhet (Jozée, 1997).  

 

4.2 Strategier för företagstransformationer i tjänstesektorn 

För att industriföretag ska klara av en företagstransformation till fokus på tjänster är det 

viktigt att de har en förståelse för var de befinner sig som företag men även förstå hur 

viktigt det är för dem att fokusera på tjänster. 

 Företag kan delas in i fyra olika områden enligt Hahn (2011) . Det första är företag som 

bara satsar på produkter och de benämns som ”foundries”. Dessa företag försöker 

effektivisera och göra bättre produkter till kunderna. Den andra gruppen är 

”broadliners”. Dessa företag kommer från produktmarknaden men har på senare tid 

börjat investera i tjänsteverksamheter. I närhet till dessa ”broadliners” finns 

”specialists” som är företag som bara fokuserar på tjänster. Den sista gruppen är 

”fabless” som är en grupp som outsourcar all produktion då de inte har en egen 

produktionslokal och sedan säljer slutprodukten (Hahn, 2011). 
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Figur 4: Företagsindelning (Hahn, 2011). Figuren indelar företag som tjänsteföretag, 

produktföretag och en blandning av dessa. Det har dock visat att företag som har haft en 

för bred specialitet så kallade ”broadliners” presterade sämst. 

I en analys av företag under åren 2001-2007 visade det sig att de företag som presterade 

bäst var antingen produkt- eller tjänstefokuserade. Företag som presterade sämst var så 

kallade ”broadliners” som hade en blandning av tjänster och produkter. Detta kan bero 

på att produktföretag som fokuserat på tjänster är stora företag där samarbetet mellan 

interna organisationer är dålig. Detta leder sedan till att strategin för implementering av 

tjänster blir svår och leder i slutändan till låga vinster. Stora företag behöver hjälp från 

ledningen för att det interna samarbetet med den nya organisationen ska fungera bra 

(Hahn, 2011). 

För att kunna generera vinst i tjänsteverksamheten är det nödvändigt att alla kostnader 

är beräknade vid utformningen av tjänsten. Det räcker inte att det är vinst i slutskedet av 

kedjan utan det är viktigt att skapa vinst genom hela kedjeprocessen (Hahn, 2011). Det 

blir då viktigt att beslut kan tas lägre ner i kedjan där arbetet sker så att man undviker 

långa beslutsprocesser som kan vara kostsamma. I stora företag kan det vara svårt för 

personer i ledningen att ta bra beslut då de inte ser processerna i realtid (Hahn, 2011). 

Tjänster är ofta mer flexibla vilket betyder att företaget också måste bli mer flexibelt för 

att kunna ta snabba beslut och anpassa sig efter kunden. Kunden ska stå i fokus och och 

att sätta kunden i centrum används mer och mer när företag går från produkt till att börja 

satsa på tjänster (Hahn, 2011). Speciellt i stora företag är det viktigt att det finns 

kommunikation mellan parter för att dela med sig av kunskap och information samt ge 

varandra en överblick hur de går i de olika organisationerna. Detta stärker också 

samarbetet i företaget vilket gör implementeringen av tjänster lättare (Hahn, 2011). 

Investeringar i tjänsteverksamheter har blivit allt populärare men många företag inser 

inte alla möjligheter med investeringen utan lägger bara lite resurser på uppbyggandet 

av tjänster (Dörner, 2011).  I nuläget begränsas inte utvecklingen av tekniken utan det är 

helt företagens vilja som är det största hindret (Stone, 2003). 

 

Tjänsteverksamheter får ofta problem om inte hela utvecklingskedjan prioriteras. Det 

blir också ofta problem då det är oklart vilken del som tjänsteverksamheten som ska 

skapas först och detta är ett problem som uppstår då det inte finns en tydlig strategi i 
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företaget (Dörner, 2011). Andra problem är att kommunikation mellan olika interna 

organisationer är dålig. En misslyckad tjänsteverksamhet kan också bero på att 

kunderna inte fick säga sitt om vilka tjänster de ville ha. Även då tjänster är till för att 

generera vinster kan det bli för många tjänster (Dörner, 2011). Det är viktigt för företag 

att se till att det finns en marknad för den tjänst som de satsar resurser på.  

 

När man utvecklat en ny tjänst är det viktigt att den vidareutvecklas kontinuerligt då det 

finns en avtagande effekt med nya tekniker och tjänster. Om man inte utvecklar tjänsten 

kommer efterfrågan att sjunka och likaså lönsamheten. Enda sättet för att vara 

konkurrenskraftig är att hela tiden anpassa sig och utveckla vidare. (Talonen och 

Hakkarainen, 2014). De krafter som står emot utvecklingen är timing och motvillighet i 

företaget. Fel timing är att man skapar en produkt och tjänst vid fel tillfälle och då inte 

får den efterfrågan som man är ute efter. Motvillighet i företag kan bero på att man inte 

ser alla signaler eller att man har ett trångt synssätt och då missar de möjligheter som 

finns (Talonen och Hakkarainen, 2014). 

 

Figur 5: Produktcykeln (Talonen och Hakkarainen, 2014). Produktcykeln visar att 

produkter/tjänster har ett kraftigt uppsving i början och därefter sjunker med tiden vilket 

beror på att nya produkter och tjänster konkurrerar ut de gamla. 

 

En del företag har börjat utnyttja själv-tjänsteteknologi (SST).  Själv-tjänsteteknologi är 

tjänster som kunden kan använda sig av utan att få hjälp av personal från företaget 

(Ramaseshan m.fl, 2015).  Det kan exempelvis vara en e-tjänst. När dessa tjänster 

skapas är det betydelsefullt om kunderna kan vara med och påverka. För att lyckas 

behöver man en struktur i företaget som uppmuntrar innovation och stöttar 

utvecklingen. Ny teknologi ska premieras för att kunna bidra till utveckling. Tjänsten 
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ska även vara utformad efter kundens önskemål och kunden ska vara involverad i 

processen (Ramaseshan m.fl, 2015). Personal i företaget ska ha en förståelse för den nya 

teknologin och hjälpa till att implementera den. Slutligen ska den nya tjänsten kunna 

fungera tillsammans med de andra tjänsterna och produkterna i företaget (Ramaseshan 

m.fl, 2015). 

 

4.2.1 Fördelar med implementering av tjänster för produktionsföretag 

För industriföretag som arbetar med försäljning av produkter är det fördelaktigt om de 

får en förståelse vad en investering i tjänstesektorn kan ge dem. 

Finansiella fördelar är fördelar som uppnås exempelvis genom att erbjuda bra 

erbjudanden för att på så sätt öka lönsamheten i företaget. Finansiella fördelar ger en 

extra möjlighet att få in pengar och det är en säkerhet som gör att företaget inte blir lika 

sårbart i lågkonjunkturer eller förändringar på marknaden (Mathieu, 2001). För företag 

som fokuserar på tjänster är det viktigt att det finns bra prisstrategier för tjänsterna då 

det ofta är lätt att tjänsterna blir för dyra. Erbjudandet av tjänster blir ytterligare en 

inkomstkälla som man bör ta vara på. 

 

Strategiska fördelar beskriver att det är viktigt att ha en bra strategi när man erbjuder 

tjänster.  Det finns olika strategier och en strategi är en differentieringsstrategi. Tekniska 

produkter blir allt lättare att kopiera men genom ett ökat fokus på tjänster kan man 

differentiera sig mot konkurrerande företag (Mathieu, 2001). Genom att utveckla sina 

tjänster blir det även svårare för nya företag att bryta sig in på marknaden och ta 

marknadsandelar. Företag som fokuserar på att utveckla avancerade tjänster får en 

strategisk fördel gentemot de konkurrenter som finns på marknaden som inte erbjuder 

dessa tjänster (Mathieu, 2001). Enligt Grönroos (2002) är det viktigt att företag är 

tydliga med sina tjänsteerbjudanden så att kunderna vet varför ett inköp av just deras 

tjänster är att föredra när kunderna beslutar om vilken tjänst de ska köpa. 

 

Marknadsföringsfördelar visar att företag som kan erbjuda tjänster erbjuder kunderna ett 

extra värde som kan transformeras till ökade försäljningssiffror. Kunderna blir mer 

benägna att köpa produkter hos ett företag som dessutom erbjuder tjänster. Detta beror 

på att det blir lättare att få en bra kundrelation om de tjänster som erbjuds ger kunden ett 

önskat mervärde (Mathieu, 2001). Kunden behöver ibland hjälp och erbjudandet av 
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tjänster kan lösa kundens problem. Kunderna vill få ökad kunskap om produkterna och 

genom att erbjuda utbildningstjänster kombinerat med produkter kan man erbjuda 

kunden vad den efterfrågar. (Mathieu, 2001). 

 

Teorin beskriver att de vinster som skapas genom en investering i tjänster även skapar 

ökade kostnader. Att gå från produkt till ett ökat fokus på tjänster är riskfyllt i och med 

att det medför nya kostnader för företaget (Mathieu, 2001). Dessa kostnader får inte bli 

för stora och det är viktigt att tjänsterna på ett eller annat sätt kan bidra till en ökad 

lönsamhet. Därför blir det viktigt att tjänsten implementeras på rätt sätt så att kunderna 

inser värdet av tjänsten och är därmed villig att betala för de ökade kostnaderna. 

 

 

4.3 Marknadsföring  

4.3.1 Tjänstemarknadsföring 

För industriföretagen är det viktigt att få en klar bild över hur tjänstemarknadsföring ska 

utföras för att kunna komma in på fler marknader än bara produktmarknaden. 

Marknadsföring är viktigt och beskriver den process och de aktiviteter som används för 

att locka kunder till köp av tjänster. När man utformar marknadsföringen behövs det en 

tydlig rubrik som beskriver vad man gör, vad som gör en unik och företagsnamnet så att 

kunderna vet vilken bransch man tillhör när de ser reklamen. Dessa punkter bör vara 

med när man beskriver sitt företag och det skall vara tillräckligt kort och tilltalande så 

att kunder som bara ser det en kort sekund lägger företaget och sloganen på minnet 

(Wetzels m.fl, 1998). 

Marknadsföring används för att synas för så många potentiella kunder som möjligt och 

skall leverera ett budskap som gör att kunderna kommer ihåg företaget. För att 

budskapet ska vara attraktivt är det viktigt att först bestämma vilka man vill sälja 

tjänsten till och vad målet med marknadsföringen är. Är målet att väcka känslor eller är 

det att visa upp en seriös sida som visar upp värdet med tjänsten? Utformningen kan 

göras på olika sätt och ett sätt är att ge kunden meddelandet som en ”punschline” det 

vill säga med en kraftig avslutning. Ett annat sätt är att ge tillräckligt med information 

så att kunden själv förstår svaret på den frågan som marknadsföringen uppmärksammar. 

Båda sätten har visat sig vara effektiva (Wetzels m.fl, 1998). 
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Slutligen ska det bestämmas vilket media man ska använda sig av och vilken källa som 

ska leverera meddelandet. Olika medier och profiler används för att leverera olika 

budskap. Det är viktigt att man väljer rätt profil som framför meddelandet så att det 

framförs på det sätt man vill (Tsiotsou, 2016). Marknadsföring online kan göras genom 

att lägga ut reklam på en hemsida, att vara aktiv på sociala medier och genom 

användandet av e-mail (Tsiotsou, 2016). 

 

När marknadsföring utförs är det viktigt att den anpassas till det valda kundsegmentet. 

Det är ett måste att ha en förståelse för vilka man marknadsför sig till och då ha en 

förståelse för vilken bakgrund eller yrke målgruppen har (Talonen och Hakkarainen, 

2014). 

 

I tjänsteverksamheten finns uttrycket ”tjänstelogik” som menar att tjänsterna ska hjälpa 

kunderna att få ett ökat värde när de använder sina produkter (Grönroos, 2006). 

Tjänstemarknadsföring blir då marknadsföring som har till uppgift att visa kunderna 

mervärdet de kan erhålla genom införskaffandet av företagets tjänster. 

Tjänstemarknadsföring ska visa hur man kan hjälpa kunden och hur tjänster kan 

användas för att komplimentera produkterna. Målet är att ge kunden ökad förståelse för 

produkten genom att erbjuda tjänster. Genom att paketera tjänsten med produkten kan 

man göra inköpet ännu mer attraktiv för kunden (Grönroos, 2006). 

 

2000-talets teknik har bidragit till mer interaktion mellan företag och kund bland annat 

genom uppkomsten av sociala medier. Detta är något som kan utnyttjas av företag för 

att marknadsföra sina tjänster. Nu finns det möjlighet att lätt och snabbt ta kontakt med 

kunder för att sprida sitt budskap vilket var svårare tidigare. Företag bör ta kontakt med 

kunder för att kunna marknadsföra sina tjänster men även för att få input från kunderna 

(Tsiotsou, 2016). Kunderna kan vara väl informerade och det finns mycket kunskap i 

den globala världen som kunden kan använda sig av för att ta sina beslut. Därför ska 

företag kommunicera med kunden och informera om tjänster som kunden eftersöker 

(Nicolau, 2012). Det är också viktigt att bygga upp en relation med kunden så att 

kunden väljer företagets tjänster istället för att gå till någon av konkurrenterna. För att 

vara konkurrenskraftig behöver man ta dessa extra steg och kommunicera med kunden 

för annars kan kunden vända sig till ett annat företag. Gemensamt skapande har blivit 

ett populärt uttryck vilket beskriver processen där kunderna är med och påverkar 
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skapandeprocessen. Detta gör att tjänsten som skapas blir bättre anpassad till kunderns 

behov vilket leder till en ökat mervärde och en ökad konkurrenskraft (Nicolau, 2012).  

Detta går emot traditionell marknadsföring men är ett effektivt sätt att skapa 

kundförtroende på (Nicolau, 2012). 

 

Direkt marknadsföring har blivit allt mer populär. Marknadsföringen kan då utföras 

genom hemsidor där kunden snabbt kan få fram all information den vill ha. Genom bra 

utformade hemsidor behöver man inte längre ha många säljare. Det går snabbt och 

enkelt för kunden att ta reda på information som den behöver. Detta är mer effektivt än 

att vänta på att en säljare ska ha tid för ett samtal (Talonen och Hakkarainen, 2014). 

En annan väg att marknadsföra tjänster är genom mailutskick. När väl en kund 

registrerat sig på en kurs eller liknande kan e-mailutskick användas för att visa kunden 

andra tjänster och produkter. E-mail kan också användas för att påminna kunden om 

denne varit passiv under en längre period. E-mail gör att man lätt och snabbt kan nå 

många kunder och det går även att anpassa innehållet till sina olika kundgrupper. 

Risken är dock att företag skickar ut alltför många e-mail vilket kunderna kan uppfatta 

som spam som kan minska deras nöjdhet med företaget (Tsiotsou, 2016). 

 

Reklam är ett verktyg för att kommunicera med kunderna och på så sätt öka sina 

intäkter. De tre stora kategorierna inom reklam är informationsreklam, övertalande 

reklam och påminnelsereklam (Feinberg och Kadam, 2002). Informationsreklam 

berättar ny information om tjänsten och övertalande reklam fokuserar på att få kunden 

att köpa tjänster. Påminnelsereklam används för att påminna kunderna att det var länge 

sen de köpte något eller att priset på en tjänst har sänkts. Dessa kategorier används ofta 

tillsammans och brukar överlappa varandra när reklam skickas ut (Feinberg och Kadam, 

2002). 

 

För att nå nya kunder kan man använda reklam. Det är visat att reklam som är anpassat 

till en hemsidas tjänster gör det lättare att få klicks på, då de potentiella kunderna som är 

inne på hemsidan har ett intresse av detta ämne (Wetzels m.fl, 1998). Marknadsföring 

fungerar bättre när användaren klickar på reklamen och därför är det bra om reklamen är 

anpassad för besökaren av hemsidan.  

2000-talets datoranvändning har även gjort att människor inte lägger ner tid på saker 

som de anser oviktiga. Allt går allt snabbare och för att kunna attrahera kunder behövs 
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det reklam som är tilltalande och tydlig. Bra reklam gör kunden mer villiga att köpa 

produkter och tjänster i ett företag (Dehghani och Tumer, 20015). 

 

Tekniken har gått snabbt framåt och nu har sociala medier också blivit ett sätt att 

marknadsföra sig på. Företag kan sätta upp Youtube, Facebook och Twitter för att på så 

sätt nå ut till fler kunder. Att bygga upp en profil med detta kan ta tid och målet är att 

profilen på ett eller annat sätt skapar ett värde hos kunden och samtidigt informerar 

kunden om potentiella tjänster som företaget erbjuder. Ett mervärde behöver överföras 

till kunden och då exempelvis genom intressant information för att kunden ska fortsätta 

prenumerera på nyheter och reklam från företaget (Tsiotsou, 2016). Att finnas på sociala 

medier är även billigt om man jämför med reklam i tidningar eller på tv. 

Desto fler plattformar företaget finns på desto lättare är det att nå ut till kunderna. 

Kundgrupper använder olika sociala medier och för att nå ut till alla är det bra om man 

finns på de flera plattformar. Det är också viktigt att ta reda på vilka kunder som 

använder vilka sociala medier för att sedan kunna anpassa sitt meddelande till dem 

(Tsiotsou, 2016).  

 

Efter ett köp är det viktigt att kunden blir nöjd. Nöjda kunder är återkommande kunder 

och nöjda kunder blir det genom att kundens förväntan uppfylls. När målet är att behålla 

kunder och att de köper tjänster igen är det vitalt att företaget inte lovar för mycket. 

Företag har som mål att sälja tjänster och produkter men genom att lova för mycket och 

locka in kunder i ett felaktigt köp kan leda till missnöjdhet. Detta återspeglas genom att 

kunderna inte återvänder och risken finns att de sprider dålig PR om företaget (bad word 

of mouth). Att bygga upp ett gott rykte tar lång tid men att förstöra det går snabbt (So 

m.fl, 2016). 

 

Word of mouth sprider sig snabbt och är nu ett mer globalt fenomen än det var tidigare 

när internet inte var så utbrett. För att utnyttja detta är det en fördel om företagen finns 

på olika medier för att på så sätt nå ut till så många potentiella kunder som möjligt. Att 

finnas på sociala medier är även billigt om man jämför med reklam i tidningar eller på 

tv.  I och med att majoriteten av kunderna använder något socialt medie är det en stor 

möjlighet för företaget att synas. Detta gör det även viktigt att det man visar är bra då 

dålig word of mouth snabbt kan försämra ett företags rykte (Trusov m.fl, 2009). 
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En rapport från 2014 visade att 92 % av 2800 tillfrågade företag tyckte att social media 

är viktigt för deras marknadsföring. Facebook är det populäraste sättet att marknadsföra 

sig på medan LinkedIn är nummer två och Twitter kommer på en tredjeplats. Det går 

även att marknadsföra sig på bloggar eller genom podcast som båda blir allt vanligare. 

Det som gör att marknadsföring genom sociala media har ökat kan delvis bero på att 

antalet användare har ökat men även att tiden man är inkopplad på ett medie har ökat.  

Anledningen till att använda sociala medier som marknadsföring är för att det är ett 

billigt sätt för att få in nya kunder till företaget. Det har även visat sig att det ökar 

försäljningen i företaget. Ökad trafik till sin hemsida leder till ökad försäljning, bättre 

ranking på sökmotorn och nya partnerskap.  Enligt en rapport visade det sig att 

genomsnittsarbetet för marknadsföring låg på sex timmars arbete per vecka(Stelzner, 

2014). När man delar information på sociala medier ska materialet vara sitt eget för att 

få den bästa responsen enligt undersökningen (Stelzner, 2014). 

 

En kunddatabas kan användas för att exempelvis hitta potentiella kunder som ofta köper 

många produkter vilket gör att man kan ge dessa kunder rabatt på storköp. Med en 

databas kan man få detaljinformationen om kunderna som sedan kan användas för att 

anpassa tjänsterna samt hitta kunder som skulle passa bra för en specifik tjänst. 

Kunskapen om kunderna bidrar till en ökad förståelse för vad kunderna skulle kunna 

tänkas vara intresserade av (Tsiotsou, 2016). 

 

4.3.2 Relationsskapande marknadsföring 

För företag är det viktigt att marknadsföring som utförs leder till att kunderna 

återkommer och ett sätt att göra detta är genom relationskapande marknadsföring. 

Relationskapande marknadsföring har som utgångspunkt att skaffa nya relationer vilket 

är dyrare än att bibehålla gamla. Därför satsar man extra mycket på att stärka de 

relationer som man redan har (Husnain och Akhtar, 2015). Kundernas nöjdhet är viktigt 

och man uppnår detta genom att hjälpa sina kunder på bästa sätt. För att kunna stärka 

relationen krävs det att vissa faktorer uppnås. För att få en bra relation krävs ärlighet, 

engagemang, kommunikation och konflikthantering (Husnain och Akhtar, 2015).  I en 

studie av Husnain och Akhtar (2015) gick det att se att dessa faktorer har en positiv 

påverkan på relationer mellan företag och kunder. Det gäller att ha en kontinuerlig 
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kommunikation med kunden och även ge förmåner för att på så sätt öka lojaliteten.  

Genom att göra detta och hjälpa kunden när det behövs stärks relationen (Husnain och 

Akhtar, 2015).  

 

I relationskapande marknadsföring finns det fyra nivåer som företaget kan involvera sig 

med kunden. Den första nivån är utan kontakt med kunden då man använder sig av 

tekniken för marknadsföring. Nivå två är kundkontakt för att kunna skapa en relation till 

kunden. Nivå tre är ett partnerskap där kunden får möjlighet att involvera sig i tjänsten 

eller produkten. Nivå tre knyter an banden mellan företag och kund och gör det möjligt 

att anpassa tjänsten efter sin kund. Sista steget är en kombination av de tidigare nivåerna 

där man har kontakt med kunden, låter kunden vara med och påverka i 

skapelseprocessen samt ger den förmåner (Kanagal,2009). 

 

När en ny tjänst lanseras på marknaden genomgår kunden fem steg. Dessa steg 

beskriver allt från att höra talas om tjänsten till att bli intresserad av den till att göra en 

bedömning om ett köp kan bli lönsamt eller inte. Därefter testas tjänsten och slutligen så 

köps och används den. Målet med att ha förståelse över dessa ”stage gates” är att hjälpa 

kunden passera igenom dessa portar snabbare (Wetzels m.fl, 1998). 

 

Kunden tar beslut efter vad som ger bäst värde men kunden kan även influeras 

emotionellt och detta kan påverka beslutsprocessen. En fin layout eller design kan locka 

kunden till att investera i en tjänst (Wetzels m.fl, 1998). 

Företag som har som mål att sticka ut, behöver marknadsföra sig som de bästa inom en 

viss kategori. Företag som man kommer ihåg är ofta bäst inom en kategori och för att 

göra marknadsföringen lönsam är det viktigt att företaget kan hitta sin nisch (El-

manstrly, 2016).   

 

För att få avkastning på sin relation till kunderna har Kanagal (2009) skapat en modell 

som beskriver att man först måste ha god intern kvalitet och detta leder till att 

personalen på arbetsplatsen blir nöjda. Genom att personalen är nöjd arbetar de bättre 

och det leder då till god extern kvalitet som sedan leder till bevarande av personal. Att 

arbetet sköts med hög standard leder till att kunderna stannar kvar i företaget och leder i 

slutändan till hög kundnöjdhet som i slutändan påverkar lönsamheten positivt (Kanagal, 

2009).  
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Figur 6: Avkastning på relationsmodellen (Kanagal, 2009). Modell visar hur god 

kundnöjdhet uppnås genom att företaget har en god intern kvalitet som leder till att god 

extern kvalitet kan uppnås och spridas till kunderna. 

 

Kunder på 2000-talet har blivit allt mer villiga att skilja sig från mängden. Kunder vill 

ha individanpassad kontakt med företaget (Grönroos, 1999).  Förut fungerade mass- 

marknadsföring som är en generisk marknadsföring till så många som möjligt. För att få 

en effektiv marknadsföring bör man samarbeta med kunden för att hålla kvar kunden 

genom den relation som byggs upp under samarbetet. En annan del är fokus på 

problemlösningar och tjänster då många företag erbjuder liknande produkter. För att då 

stå ut som företag måste man kunna hjälpa kunder på lång sikt och då räcker det inte 

bara med att bara erbjuda produkter. Som nämnts tidigare har kunder identifierat sig 

som individer istället för som en större grupp. Förut segmenterade man 

marknadsföringen men i nuläget kan det vara bättre med relationskapande 

marknadsföring (Grönroos, 1999).   Kunder är inte längre anonyma vilket leder till att 

det går att undersöka deras behov och försöka hitta lösningar till deras problem innan de 

själva påbörjat hjälpsökandet. Genom att utöka kontakten med kunden blir det lättare att 

se vilka behov som finns och vilket mervärde man kan erbjuda kunden. (Grönroos, 

1999).  Marknadsundersökningar fungerar också för att få information men den 

personliga kontakten ger insikt i kundens tankar och anses som mer värdefull 
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(Grönroos, 1999).  Som ses i figuren nedan så är relationskapande marknadsföring 

fokus på relation samt resurserna och kompetenserna i relationen. Detta istället för att ha 

fokus på produkten (Grönroos, 1999).

 

Figur 7: Relationskapande marknadsföring transitionskurvan (Grönroos, 1999). Visar 

att relationskapande marknadsföring har fokus på relationen samt de resurser och 

kompetenser som finns i relationen.  

 

En relation kan skapas både online och offline är betydelsefull för kunden och har ett 

avgörande om kunden får ett förtroende för företaget eller inte. Ett ökat förtroende för 

företaget kan leda till ökad konsumtion (Tsiotsou, 2016). För företag är det av vikt att 

marknadsföra sig till specifika grupper som man tror har störst nytta av tjänsten. 

Förutom nytta är gruppen också ett ansikte utåt för tjänsten som man tillhandahåller och 

därför är det extra viktigt att man identifierar rätt kundgrupp (Tsiotsou, 2016). 

Relationer mellan kund och kund kan också skapas fel vilket kan ha ett negativ inverkan 

på företaget om kunderna tycker olika. En dålig relation kan byggas upp mellan 

kunderna vilket leder till minskade försäljningar för företaget då kunder inte längre vill 

tillhöra samma grupp (Tsiotsou, 2016). 
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4.3.3 E-CRM påverkan på företag 

Kundrelationsmanagement (CRM) har engagerat fler och fler företag och i en 

undersökning visade det sig att 77 % av företagen såg det som en nödvändighet dock 

har det visat sig att bara 40 % av implementeringarna av CRM är lönsamma. Nu har 

även e-CRM börjat implementeras på företag. E-CRM är bemötande av kunder online. 

För att underlätta för kunden kan det finnas både mail, chatt, rundtursguider, 

medlemskap med mera på hemsidor. Vid köp kan det även finnas information, regler 

och man kan få översiktsblad med mera så att kunden kan få en förståelse för vad den 

ger sig in på. Sedan används feedback från kunderna för att förbättra företagets 

kundhantering. Det är fördelaktigt att företag har ett bra bemötande av kunder på 

internet för att på så sätt skapa lojalitet från kunderna (Feinberg och Kadam, 2002). 

 

4.4 Flerkanalig kommunikation för att öka kundrelationen 

Multikanaler är när företag använder fler olika tillvägagångssätt för att få kontakt med 

kunder. De möter kunder genom flera olika kanaler. Det har visat sig att genom att ha 

flera kanaler så ökar man chansen att kundlojaliteten blir god (Neslin m.fl, 2006).  

Genom att möta kunden på flera olika plan knyter man ett band snabbare än om bara en 

kanal skulle användas (Pennie och Frow, 2006).  Kunder som använder multikanaler 

spenderar uppemot 20-30 % mer än kunder som bara använder en kanal (Neslin m.fl, 

2006). Detta kan förklaras av att den högre kundlojaliteten medför att inköp görs oftare. 

Att kunder väljer flera kanaler istället för bara en kan delvis förklaras av sex olika 

faktorer (Neslin m.fl, 2006). 

Den första faktorn är marknadsföring där det visat sig att e-mails och reklam i form av 

kataloger har haft stor påverkan på kunderna. Andra faktorn är att kunder gillar att 

använda sig av olika kanaler beroende på köp. När man vill vara mer anonym är internet 

ett mycket lämpligt som val. Den tredje faktorn beskriver att kanaler som är integrerade 

med varandra leder till att kunder använder olika kanaler. Om man t.ex. hittar varan på 

nätet och sedan handlar den i butik så har man använt sig av två kanaler. Fjärde faktorn 

är den sociala faktorn som beskriver att människor vill passa in och gör då som sina 

medmänniskor. Femte faktorn är situationsartad och beskriver att människor väljer de 

val som passar bäst i stunden vilket gör att de ibland använder fler än en kanal. Den 
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sista faktorn är individuella olikheter som gör att människor gör olika val i vardagen 

(Neslin m.fl, 2006). 

Förutom att det finns positiva effekter när företag erbjuder flera kanaler så kan företag 

utnyttja dessa mer genom att samarbeta mellan kanalerna. Genom kanalsamarbete går 

det att få en bättre information om kunderna, högre marginaler och mindre menings-

skiljaktigheter då kanalerna samarbetar. Det blir även svårt för nya konkurrenter att slå 

sig in på marknaden då det kan kräva ett liknande samarbete med kanalintegration. 

Genom samarbetet blir även kundrelationen bättre då man träffar kunden på flera olika 

plan. Det medför en ökad säkerhet med sina partners då det inte blir lika villiga att bryta 

sig loss från flera kanaler istället för bara en (Neslin m.fl, 2006). 

 

De negativa effekterna är att större investeringar behöver göras och det finns risk att 

företaget blir inflexibelt då det är flera kanaler som måste samarbeta. Att leda flera 

kanaler samtidigt som de är integrerade med varandra medför högre kostnader och det 

behövs då bättre kunskap i företaget för att kunna leda effektivt (Neslin m.fl, 2006). 

 

Figur 8: Marknadsföring med flera kanaler (Tribby, 2011). Visar de verktyg som 

företag kan användas sig av för att marknadsföra sig. 
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5. Att skapa användarvänliga e-tjänster för Sandvik 

 I detta kapitel ges tips till Sandvik för att ge Sandvik en förståelse för hur man kan 

utforma användarvänliga e-tjänster. Från Sandviks håll var det intressant att få reda på 

hur e-tjänster bör utformas så därför kommer tips och rekommendationer om hur man 

kan utforma e-tjänster och skapa användarvänliga utbildningar. 

 E-learning är lärande som utförs online, ofta genom användandet av datorer. E-learning 

har blivit uppmärksammat på grund av att det är ett enkelt och snabbt sätt att sprida 

information. E-learning gör att fler människor kan ta del av kunskap och lärande 

effektivt genom användandet av film, bild och texter. E-learning går ifrån den 

hierarkiska situationen mellan elev och lärare där läraren har all makt. Lärare och elev 

blir jämbördiga då eleven snabbt kan undersöka om materialet stämmer. Detta gör att 

det blir lättare för eleven att ifrågasätta information och det öppnar upp för kritik. Det är 

då viktigt att informationen som ges är korrekt så att eleven får förtroende till materialet 

(Andrews, 2011).  

 

 Utformningen av en e-learningtjänst 

 Skapandet av en e-learningtjänst ska utformas med kunden i åtanke så att den både är 

användarvänlig och tillför kunden den kunskap som efterfrågas. Användarvänlighet och 

bra design kan uppfyllas genom tio krav. Först är det viktigt att se till att systemet 

tekniskt fungerar klandefritt. Därefter ska det finnas en igenkänningsfaktor så att man 

lättare kan sätta sig in i hur man ska göra. Det tredje kravet är att det ska vara lätt att 

använda samtidigt som det finns en viss frihet om vad man kan göra. Fjärde punkten 

beskriver att den ska vara konsistent och uppfylla standarden så att inte fel dyker upp. 

Det ska finnas skydd mot fel och om fel sker ska man bli uppmärksammad. Designen 

ska vara flexibel, effektiv och minimaliskt så att det blir lätt att se och förstå de 

viktigaste funktionerna. Det ska även finnas hjälp och sökfunktioner för att stödja 

användaren. Även då man fokuserar på användarvänlighet kan det alltid uppkomma 

problem för användaren och då är det bra att det finns en användarguide eller annat 

hjälpmedel för användaren (Mehlenbacher m.fl., 2005). 
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Det finns även annan teori som beskriver att tjänsten ska vara användbar, effektiv, 

flexibel, lärorik och tillfredställande. Att utforma tjänster kan vara komplext och för att 

förstå kunden bättre kan man utforma kursen genom att ha i åtanke fem frågor. 

Den första frågan beskriver vilka som ska gå kursen, vilken bakgrund och ålder de har 

samt vilka kunskaper kunderna besitter. Slutligen om det finns resurser kan man 

utforma kursen så att den är anpassad för olika typer av personer (Mehlenbacher m.fl., 

2005). 

Andra frågan behandlar hur man ska utforma tjänsten så att målen uppfylls. Vad är 

målet med kursen och hur gör man för att eleverna når målet på bästa sätt. Utforma 

kursen så att distraktioner och onödig information tas bort, så att eleven kan fokusera på 

huvuduppgiften (Mehlenbacher m.fl., 2005). 

 

Tredje frågan är om man som lärare ger eleven tillräckligt med information och 

kommunikation för att den ska nå sina mål (Koohang, Riley & Smith. 2009). 

På e-learning är det mycket viktigt att interaktionen är hög så att kursdeltagarna kan få 

hjälp om de så önskar. En aktiv lärare kan göra att kursen i helhet får ett bättre omdöme 

då kursdeltagarna känner sig bra behandlade (Mehlenbacher m.fl., 2005). 

 

Fjärde frågan man bör ställa sig är om man kan tillhandahålla kompetent personal som 

kan utforma en bra tjänst. Kunskap inom området är mycket viktigt men lika viktigt är 

det att kunna förmedla kunskapen. Kursen bör utgå från en viss pedagogisk 

utlärningsteori så att kursdeltagarna kan ta till sig kursen på bästa sätt. 

Utbildningstjänsten bör testas och därefter ska man skapa strategiska modeller inför 

framtiden som ska göra kursen ständigt bättre. Det är viktigt för företaget att kursen 

bedrivs på bästa sätt för att få återkommande kunder (Mehlenbacher m.fl., 2005). 

 

Sista frågan är om man har tillräckligt bra material och hjälpmedel för att kunden ska ta 

till sig informationen på bästa sätt. På hemsidan ska det finnas sök- och hjälpfunktioner 

och även dokumentation hur man ska gå tillväga för att läsa kursen (Mödritscher, 2006). 

Om det är svårt att förstå hur man ska arbeta med materialet bör det finnas en guide som 

visar hur man ska göra. Det är också viktigt att reliabiliteten och designen är bra för att 

undvika problem (Mehlenbacher m.fl., 2005). 
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Att utforma en e-learningtimme tar mellan 100 till nästan 300 timmar beroende på 

upplägget. Om det är många bilder, video och ljudklipp och interaktiva simuleringar tar 

kurstimmen lång tid att utforma (Elearninguild, 2002). I en undersökning av Chapman 

så intervjuade man 3947 individer från 249 olika organisationer. Där beräknades det vad 

det kostade för företagen att producera en timme e-learning. Den enklaste typen av e-

learning består av text, design och möjligtvis video och ljud. E-learning görs ofta då i 

PowerPoint. Denna e-learning tar ca 80 timmar av skapande.  För en mer interaktiv e-

learning och högre användande av video och ljud ökar kostnaden till nästan det dubbla 

per e-learningtimme och tar 180 timmar att skapa. Avslutningsvis finns det en mer 

avancerad e-learning som består av simulationer, spelliknande funktioner och tar det 

interaktiva till en ännu högre nivå. Denna e-learning kostar dubbla priset igen och kan ta 

uppemot 500 timmar att göra (Chapman, 2010). I och med att året nu är 2016 har dessa 

kostnader sjunkit kraftigt men visar ändå på att de mer komplexa e-learningtjänsterna är 

markant dyrare och tar längre tid att skapa än de enkla e-learningtjänsterna. 

 

En fördel med e-learningkurser gentemot klassrumsutbildning är att lärotiden kan 

reduceras med 50 % och ändå ge samma information. Det som menas är att det är 

effektivare i antalet timmar med att erbjuda e-learning istället för att lära sig saker i 

klassrum. Detta beror bland annat på att människor pratar långsammare än de läser 

(Rosen, 2000). Andra fördelar är att det är billigare i och med att färre lärartimmar 

behövs och att man kan utnyttja e-learning var man än är i världen (Wanyembi, 2014).  

 

Då att tekniken går framåt är det oerhört viktigt att kurserna som skapas uppdateras 

kontinuerligt för att hela tiden vara moderna. En framtidssyn kan hjälpa skapandet så att 

kurserna kan förbli användbara även i framtiden (Vandenhouten m.fl, 2013). En 

undersökning påvisade att mer utbildning inom e-learning behövs för att 

användarvänligheten ska öka och göra e-learning än mer effektivt som 

utlärningsverktyg (Wanyembi, 2014 
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 Användarvänlighet för e-learningtjänster  

Användarvänlighetsteori kommer nedan att beskrivas för att i ett senare skede ge förslag 

till Sandvik vad man bör tänka på när man utformar tjänster. 

Denna teori beskriver de processer som används för att optimera användarvänligheten. 

En ökad användarvänlighet ser till att uppgifter kan slutföras snabbare och kan därmed 

öka effektiviteten i ett företag (Monaco, 2011).  

 

Vid datorinteraktion är det bra om lagom mycket information av fler informationstyper 

visas upp samtidigt för att lärandet ska effektiviseras. Det är dock viktigt att inte för 

mycket information visas. Det sägs att 5-8 saker samtidigt är maximum för att motverka 

en överbelastning hos användaren (Benyon, 2010, s 90).  När det finns mycket 

information på en skärm kan man simplifiera detta genom att ha tydliga mönster och 

gestalter som hjälper en att ta in material och förstå samband. HCI teori fokuserar på 

tydlighet och detta görs genom att använda rätt färgkombinationer, textstorlekar och bra 

strukturer som kan guida läsaren till målet (Benyon, 2010, s 90).  

Teknik kan vara avancerat för ovana användare och det finns även en viss skepticism 

mot ny teknik. Därför är det vitalt att det finns säkerhet och barriärer så att användaren 

kan arbeta fritt och samtidigt känna sig trygg. Dessa barriärer ska finnas så att inga 

större fel uppkommer. För att användaren ska känna sig säker går det att använda sig av 

familjära symboler och design som användaren känner en trygghet till (Benyon, 2010, s 

90). Fungerar allt som det ska kan man använda en grön symbol och när varning eller 

fel har uppstår kan man använda en röd markering för att tydliggöra detta för 

användaren (Benyon, 2010, s 131). Att använda flera olika sinnen hjälper inlärningen 

och kombinationen av flera olika sinnen är ett bra sätt att ta till sig kunskap. 

De sinnen som används för inlärning är syn, hörsel och känsel. Att använda en 

blandning av dessa i undervisning stärker inlärningsprocessen (Benyon, 2010, s 561). 

 

Känsel använder taktil och haptisk informationsinhämtning. Haptisk innebär känslan av 

kraft t.ex. när man åker med en bil går det att känna den kraft som uppstår. Taktil är 

information som fås genom beröring (Benyon, 2010, s 562). 

 

Det finns också två outputkanaler som är tal och rörelse. Förmedling av ett budskap ska 

göras i olika tonlägen för att fånga åhörarens intresse. Rörelse består av att man själv 
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påverkar en teknisk komponent så att den utför en specifik uppgift.  Genom att själv 

utföra rörelsen fastnar kunskapen lättare då det är flera sinnen som arbetar. Det kan 

exempelvis vara att man klickar på en ruta som leder till ett visst utfall (Benyon, 2010, s 

563). 

 

Målet med en god HCI är att minska avståndet mellan datorn och användaren.  

Innehåll är det som avgör om en tjänst är bra eller dålig men en bra design kan hjälpa 

helhetsintrycket. Språk, textstil och annan grafisk design formar helheten och påverkar 

intrycket man får av tjänsten (Benyon, 2010, s 563). Design förmedlar ett budskap och 

därför blir det viktigt att sälja in tjänsten på rätt sätt. Design kan användas för att 

påverka personer emotionellt genom att väcka känslor. Detta görs dock med svårighet 

då människor reagerar olika på grund av deras egna erfarenheter, livssituation och 

sinnestillstånd. Det är viktigt att utformningen görs med varsamhet då man inte vill 

väcka fel känslor hos användaren (Benyon, 2010, s 563). 

 

Minnesteori säger att om nytt material inte repeteras inom 30 sekunder finns det risk att 

man börjar glömma information från sitt arbetsminne. Detta gör att det blir viktigt att 

man repeterar information under kursens gång (Benyon, 2010, s 540). 

 

Utformningen av ett fulländat system är svårt att skapa svårt men genom testning kan 

det tydliggöras vad som är acceptabelt och vad som bör förbättras. Att karaktärisera 

personerna som deltar i testning är bra för att få reda på hur människor med olika 

bakgrund uppfattar tjänsten (Benyon, 2010, s 240). I de fall då tester är svåra eller dyra 

att genomföra kan man testa tjänsten inom det egna företaget genom att exempelvis låta 

en kollega prova på tjänsten (Benyon, 2010, s 240). För att användarvänligheten ska bli 

god krävs det feedback (Ardito m.fl, 2004).  

 

Skärmytan är väl begränsad och det gäller att fylla ut den med nödvändig information 

och använda sig av en bra struktur. Ytan ska vara lättillgänglig och lysa upp det 

väsentliga. Förutom information är det av värde att även fundera på hur färger påverkas 

av vinkeln på skärmen och hur avstånd påverkar synen av skärmen (Kendall, s 542). 

 

Ett mål med bra HCI är att användaren ska ha en bra uppsikt var den är och hur den ska 

komma vidare. Det ska vara lätt att gå tillbaka och att söka efter information. I den mån 
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det går ska man undvika inmatning då det förstör smidigheten. Sökfunktioner ska vara 

lättillgängliga och när de behövs ska menyer användas för att sortera information i 

grupper (Benyon, 2010, s 640). 

 

En bra design utformas kontinuerligt och genom att användaren får testa omgående 

under projektets gång så kan man se om man gör rätt eller fel. Test i utvecklingsfasen 

kan göra att man slipper göra stora fel. En ändring i tidigt skede gör att företaget kan 

minska sina utgifter. ”Think aloud” är ett verktyg som kan användas för att se hur 

personer som använder tjänsten uppfattar den. ”Think aloud” innebär att personen 

berättar hur han/hon tänker genom hela processen (Kendall, s 561). 

 

Användaren behöver få information när saker sker, vilket kan vara allt från ett 

felmeddelande till att en uppgift är avklarad. Ibland laddas en sida mycket långsamt och 

då är det bra att informera användaren att laddning utförs. Användaren behöver veta att 

allt fungerar som det ska så att inga oklarheter uppstår. Feedback från datorn är viktigt 

så att kommunikationen mellan användare och dator optimeras (Kendall, s 561). 

Feedback är också viktigt att få från användaren så att tjänsten kan förbättras ytterligare. 

Optimalt är det att utforma en feedback-knapp som direkt gör att användaren får upp e-

mailen till skaparen av tjänsten med medföljande förklaring hur feedbacken ska 

utformas. Kontinuerlig förbättring leder till allt nöjdare kunder (Kendall, s 564). 

Kunder som spenderar en längre tid på en hemsida har också visat sig mer köpvilliga. 

Detta bör man ta tillvara på och tillverka hemsidor som är lättanvända och visuellt 

tilltalande för användaren. HCI-Skapandet av ett system bör alltid göras med kundens 

bästa i åtanke (Benyon, 2010, s 565). 

 

Utformningen av ett användarvänligt interface kräver att det finns en förståelse för hur 

färger ska användas. Färger används för att tydliggöra, dock ska man undvika alltför 

många färger på en och samma skärm. Valet av färg ska göras med förståelse för att 

vissa människor är färgblinda samt att vissa färger nära varandra kan förstöra 

upplevelsen för användaren. Interfaceskapandet bör ta hänsyn till att 1 av 12 män lider 

av färgblindhet. Oftast är det färgerna röd och grön som är svåra att skilja åt (Benyon, 

2010, s 90). 
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Vissa färger bör undvikas medan andra mycket väl kan vara tilltalande. För att göra 

tydliga strukturer är det bra att använda rätt färganvändning så att kanter och viktiga 

rutor lyses upp. För många färger är heller inte bra och om det går ska färgan-

vändningen minimeras. För många olika färger gör att ögonen måste koncentrera sig för 

mycket och efter ett tag kan det leda till trötthet. När färger används är det viktigt att 

man inte använder för många nyanser av samma färg på interfacet. Detta kan göra att 

allt smälter ihop och det blir svårt att skilja olika typer av information från varandra. Det 

är heller inte bra att använda färger på olika sätt, det vill säga att en färg får två 

betydelser. Färgen ska alltid ha samma betydelse för att det ska bli lätt för användaren 

att hitta den sökta informationen. Om en blå ruta är extra information ska en blå ruta 

alltid betyda extra information. (White m.fl., 2000). 

 

Avslutningsvis finns tips från Marcus och Murch, som nämner att skapandet av ett bra 

interface kan göras genom (Marcus, 1990) Murch, 1984): 

- Blå bakgrund 

- Få färger 

- Undvika olika nyanser av blått 

- Använd färgstarka färger för att visa viktig information till användaren 

- Använd motsatta färger 

- Undvik enfärgade rutor när man skapar åt färgblinda 

 

Kombinationen av färger kan göras genom att först använda en bakgrundsbild och 

därefter välja om de bästa färgerna för att komplementera bilden (Pancake, 1995). 

De färgkombinationer som har visat sig mest tilltalande är: 

- Vit bakgrund där bästa färgerna är svart och blå 

- Blå bakgrund där bästa färgerna är vit, röd och gul 

- Cyan bakgrund där bästa färgerna är blå och röd. 

6. Resultat 

Resultatet beskriver tre olika fall samt en sammanställning av fem intervjuer och en 

enkätundersökning. I 5.1 får läsaren en kort introduktion till fallen. I 5.2 beskrivs 

fallföretag A och i 5.3 fallföretag B. Sedan beskrivs fallföretag Kone i 5.4. I 5.1-5.4 kan 
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man läsa hur fallföretagen har arbetat med sin transformation till att fokusera mer på 

tjänster.  I 5.5 finns en sammanställning av de fem intervjuer som gjordes och i 5.6 

återfinns enkätundersökningen. Där får man en klarhet i vad kunderna tycker om 

Sandvik och deras tjänsteverksamhet. 

6.1 Fallstudie 

Nedan beskrivs två olika syntetiska företag. Det första beskriver ett syntetiskt företag 

som tillverkar produkter och som på senare tid fokuserat på tjänster. Det beskriver hur 

och varför företaget började satsa på tjänster och vilka fördelar som det medförde 

uppmärksammades. Del två är ett syntetiskt medieföretag som redogör för uppkomsten 

av e-tjänster. Där beskrivs hur företaget började implementera e-learning och vilka 

effekterna blev.  

I det tredje fallet beskrivs Kone som är ett hissföretag där man får reda på hur de arbetat 

med att gå från produkt till att fokusera på tjänster. Detta är ett verkligt exempel och 

beskriver de val som detta företag var tvungen att ta. 

 Fallföretag A 

Detta syntetiska fall består av Lufthansa, Atlas Copco, Otis, Kennametal, Solectron, 

Xerox och SKF. Dessa företag har alla genomgått en transformation där tjänster har 

tagit en allt större del av deras verksamhet.  

Detta syntetiska fall var mycket produktorienterat och satsade allt på sin 

produktverksamhet. Under många år var företaget lönsamt men konkurrensen ökade 

både nationellt och globalt vilket ledde till en sämre lönsamhet. En annan orsak som 

gjorde att lönsamheten sjönk var många depressioner vilket gjorde att efterfrågan sjönk 

(Gerstner,2015). Företaget var av traditionell natur och då seg på förändring vilket 

gjorde att konkurrerade företag som var mer flexibla började komma ikapp. För att 

stabilisera företaget vid konjunktursvängningar samt stå emot den ökade konkurrensen 

började företaget investera i sin egen tjänstesektor (Fritz och Karlsson, 2011). 

De första stegen var en rekonstruktion av företaget där ny teknik sattes in och nya 

organisationer skapades. En stor del av personalen avskedades och man började dela 

upp organisationen i specialistområden. För att kunna fokusera på tjänster skapades en 

organisation som på heltid fokuserade på detta område. Detta gjordes för att få 
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kompetent personal att arbeta med tjänster på heltid för att på så sätt öka produktivitet 

och effektivitet (Lufthansa, 2016). 

Arbetet i företaget ändrades också och det blev ett starkare fokus på kunderna. Genom 

ett förändrat tankesätt fick man förståelse för att en kund inte köper en produkt eller en 

tjänst utan den köper en lösning på ett problem. Förut hade företaget fokuserat mer på 

sig själv men nu började man inse hur viktigt det är att sätta kunderna som första 

prioritet. Företaget hade också som mål att bli mer flexibelt och ställa upp för kunderna 

när de behövde hjälp (Gerstner,2015). För att göra ändringar i företaget använda man 

sig av benchmarking för att kunna se vilka områden som man borde fokusera på, för att 

på så sätt hitta sina styrkor och svagheter (Gersner,2015).   

Förutom att det blev en rekonstruktion av företaget i och med att kulturen ändrades så 

utfördes denna förändring inifrån. Målet var att ha tjänster inom företaget men när man 

såg att det fanns potential att börja sälja dessa tjänster till kunder utanför företaget så 

började företaget även med detta. Tjänsterna formades inifrån och utvecklades och 

skalades upp när man såg att det fanns lönsamhet (Lufthansa, 2016). 

Att företaget nu kunde prestera bra berodde delvis på grund av ökat fokusen på tjänster. 

När andra företag fick problem vid lågkonjunkturer kunde företaget fortfarande ha kvar 

försäljningar i och med att tjänstesektorn är mer tålig än produktsektorn vid 

lågkonjunkturer. Produktefterfrågan sjunker i lågkonjunkturer men kunder behöver 

fortfarande service och hjälp vilket gör att tjänstesektorn fortfarande kan generera 

intäkter. Företag måste fortfarande hålla igång sin produktion och då kan det behövas 

tillgång till en tjänsteverksamhet. Detta gör att företag som satsar på tjänster kan ha en 

högre lönsamhet i lågkonjunkturer gentemot konkurrerande företag som bara satsar på 

produkter (Fundinguniverse. 2003).  

Kunden blev allt viktigare för företaget och för att belysa detta så skulle det alltid gå för 

kunden att få kontakt med företaget. Kundernas problem prioriterades alltid först och 

företaget blev allt mer flexibelt. Företaget blev känt för att alltid ställa upp och lösa 

kundens problem på en bråkdel av tiden som de konkurrerande företagen gjorde det. 

Företaget försökte också alltid vara ”First in mind, First in choice” (Janesson m.fl, 2014, 

75-81). Genom att vara först på nya marknader kunde de knyta kontakter och det 

öppnade upp för möjligheten för arbete med nya kunder. Företaget studerade 

tillväxtländer för att se var det fanns potential att investera och på så sätt blev det ofta 
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första företaget att nå nya länder och marknader (Fundinguniverse, 1998). Detta gjordes 

för att skapa nya kundrelationer men även för att marknadsföra sig som det självklara 

förstavalet. Detta har bland annat lett till att kunder tänker på dem först när de behöver 

hjälp. Strategin har också visat sig lönsam och kan ha bidragit till en ökad lönsamhet 

och starkare kundrelation för företaget (Janesson, Nilsson och Rapp 2014. 75-81). 

 

Detta har sedan hjälpt företaget att vara kvar på marknaden och konkurrera med de 

andra företagen. Tjänsteverksamheten har bidragit till en ökad lönsamhet och bättre 

kundrelationer för företaget. Det har även gjort att företaget kan prestera bättre i 

lågkonjunkturer (Janesson, Nilsson och Rapp 2014. 75-81). 

Avslutningsvis har företaget också satsat på e-learning för att stärka kompetensen i det 

egna företaget. Företaget säljer en del tjänster men internt har de även hyrt in företag 

som hjälpt dem implementera egna kurser för att på så sätt öka värdet i företaget. Detta 

är billigare än klassrumsutbildningar och gör att företaget kan använda de insparade 

pengarna för att öka sin konkurrenskraft gentemot andra företag (JPL, 2016).  

 

 Fallföretag B 

 Detta syntetiska fall består av British Broadcasting Corporation (BBC) och SOS Alarm. 

Detta syntetiska företag erbjuder tjänster till sina kunder och får sin inkomst genom att 

det finns en efterfrågan på tjänstemarknaden. Denna efterfrågan har lett till att företaget 

behöver utvecklas och skalas upp. Detta leder dock till vissa problem i och med att det 

är många i företaget som behöver utbildas. Vanligtvis används klassrumsutbildningar 

men när 16 000 personer behöver utbildas under en kortare tid behöver andra åtgärder 

vidtas. Klassrumsutbildning för 16 000 personer är både dyrt, kostsamt och 

tidskrävande. Det kan i värsta fall leda till personalbrist under vissa dagar vilket kan 

orsaka stor skada på företaget. För att motverka detta har företaget satsat på e-learning 

för att utbilda personalen. Genom e-learning kan man utbilda en stor andel av 

personalen under en kort tid. Med e-learning slipper också personalen att missa arbete 

på grund av resa till och från utbildning, samt att utbildning i sig tar tid om man 

använder sig av klassrumsutbildning. E-learning gör det möjligt att hålla kvar en stor 

andel av personalen i företaget som gör att när det behövs kan de avbryta sin e-learning 

och fortsätta arbeta. Detta leder till att man kan öka produktiviteten i företaget. När 
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mindre personal behövs kan en del av personalen utbilda sig genom e-learningtjänster 

och när det behövs kan de återgå till sitt arbete (SOS Alarm, 2016). 

Genom en fallstudie av Linow och Malmqvist (2004) som gjordes gick det även att se 

att implementering av e-learning har gjort att utbildningstakten är snabbare. Nya kurser 

kan enklare skapas och spridas till hela personalstyrkan när det behövs (Linow och 

Malmkvist, 2004). 

Den första kursen var dock inte alltför lyckad. Många i personalstyrkan tyckte då att e-

learningen var tråkig på grund av att det inte fanns ljud eller film på kursen. Tekniken 

var i tidigt skede vilket begränsade vad man kunde göra. Detta ledde till att en 

Powerpoint användes med ett frågeformulär i slutet för att se om innehållet hade 

förståtts. Denna typ av e-learning var inte engagerande och de var tvungna att hitta på 

något som gjorde utbildningen mer attraktiv. De behövde involvera användarna mer för 

att göra utbildningen mer intressant (SOS Alarm, 2016). 

För att ta reda på hur tjänsten skulle förbättras så hade de en dialog med användarna för 

att se vad som var dåligt och vad man kunde förbättra. Genom en dialog 

uppmärksammades problem om e-learningentjänsten och de kom även fram förslag på 

hur man kunde förbättra tjänsten (BBC, 2016).  

Den kritik som uppkom var bland annat att e-learning leder till ännu mer stillasittande 

vilket kan vara jobbigt när personalen ändå sitter ner hela dagen. En annan nackdel med 

e-learning var att frågorna som användes var flervalsfrågor där det inte fanns någon 

uppföljning. Antingen svarar man rätt eller fel och det blir svårt att ta reda på om 

deltagarna verkligen förstår allt innehåll. Många i företaget ville ha fler djupgående 

frågor eller fler följdfrågor för att se att man verkligen förstått konceptet. Med 

flervalsfrågor kom kritik fram om att det fanns risk för att det blev en alltför ytlig 

inlärning (SOS Alarm, 2016). Användandet av e-learning gör också att det finns risk att 

man förlorar den sociala interaktionen som är mycket viktig när man bemöter kunder. 

Att sitta framför en skärm istället för att gå på en klassrumsutbildning och träffa 

människor kan få negativa konsekvenser (Linow och Malmkvist, 2004). Den sista kritik 

som uppkom var från de äldre som inte uppskattade ny teknik och nya sätt att göra saker 

på. De ville helst slippa omskolning då det blir mycket ny information att ta in. (Linow 

och Malmkvist, 2004). 
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Under utformningen av den nya e-learningenkursen hade man kontakt med användarna 

under projektets gång och man använde sig av testpersoner. Användandet av 

testpersoner var för att se till att man hela tiden höll sig på rätt kurs så att utvecklingen 

gick åt rätt håll (BBC, 2016). 

Det utfördes även intervjuer för att ta reda på vad personer i företaget kunde, vad de 

visste om e-learning och hur de bäst tar till sig ny kunskap. Detta för att kunna anpassa 

kurser efter de behov som finns (Sloman, 2002). 

Kursen som nu utformades gjordes mycket interaktiv för att engagera användarna. Det 

fanns många olika videoklipp och frågor som utmanade användaren att reflektera och 

tänka till. Den nya kursen var på tre timmar istället för de åtta timmar som den var förut. 

Detta uppskattades mycket och gjorde att användarna kunde hålla sig koncentrerade 

under inlärningen (Sloman, 2002). I och med att e-learningen skulle användas när de 

fanns tid över för personal så utformades det kapitel på 10 minuter vilket gjorde att man 

kunde ta en snabb kurs och sedan fortsätta arbeta (Towards Maturity, 2009). 

När företaget satsade på e-learningen sjönk utbildningskostnaderna med 24 miljoner 

kronor. Denna besparing kunde erhållas då man använde e-learning istället för 

klassrumsutbildningar. Avslutningsvis har företaget radat upp några punkter som 

beskriver varför deras omvandling blev lyckad (Towards Maturity, 2009). 

Först och främst så lyssnade de på sin målgrupp. Där kom man fram till att korta kapitel 

är det optimala och att det gör det möjligt att klämma in en kort kurs på en redan 

upptagen arbetsdag. Skal från tidigare kurser återanvändes för att spara tid och pengar. 

Det var också viktigt att använda sig av feedback under arbetsgång och när kursen väl är 

färdig för att kunna uppfylla de krav som användarna har. För att få feedback kan man 

lämpligen använda sig av en kursutvärdering efter varje kurs man gör så att man kan 

uppdatera och förbättra kursen löpande (Towards Maturity, 2009). 

 

 Kone 

Företaget Kone grundades 1910 men redan på sent 1800-tal började hissar bli populära. 

Det var då företaget Otis, som hade stora marknadsandelar, som först kunde visa 

kunderna säkra hissar. Det var skapandet av säkerhetsbromsar som gjorde att hissar blev 

accepterade på marknaden (Kone, (2015). 
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Kone är ett finskt hissföretag som började etablera sig på marknaden efter 1910. Vid 

1920 hade de ökat sin produktion till 100 hissar per år från 5 år 1918. Konkurrensen var 

hård vilket ledde till att Kone var tvungen att hela tiden förbättra kvaliteten på hissarna. 

(Kone, 2015). 

Kone var en del av moderbolaget Strömberg som på senare tid hade uppvisat stora 

problem. Det var då Harald Herlin gick in som konsult och köpte upp bolaget och det 

blev då kallat Kone. Med en ny ledning gick det bra för Kone och problem uppkom 

först vid den stora depressionen 1928. Herlins son Heikki var dock den som fick fart på 

Kone igen i och med att Heikki började satsa på andra produkter, som kranar och 

elektroniska motorer.  

Heikki insåg att det var svårt att få vinster vid depressionen 1928 då efterfrågan var låg 

och letade efter nya sätt att tjäna pengar på. (Kone, (2015). 

Runt 1930-talet satsade företaget även på tjänster och var det första företaget som 

involverade tjänster i sin verksamhet. Tidigare väntade man tills hissen gick sönder 

innan man reparerade men med Kone så började underhållstjänster av hissar att 

användas. Vid 1940 insåg man värdet av tjänsteverksamheten och startade då en egen 

verksamhet för tjänsterna. (Kone, (2015). Den nya satsningen gick bra men vid andra 

världskriget sjönk produktionen ännu en gång och det var först efter kriget som Kone 

fick ett uppsving tack vare stora beställningar av hissar, kranar och motorer. En av 

anledningarna att det gick bra för Kone var den goda sammanhållningen som fanns i 

företaget vilket kan bero på att det var ett familjeföretag. (Kone, (2015). 

1964 blev det ännu en nedgång för Kone och då kom man fram till att man skulle satsa 

internationellt för att öka lönsamheten i företaget. Kone undersökte också vad 

konkurrenterna gjorde för att kunna ta idéer och förbättra dem. För att kunna göra denna 

expansion så sålde de av aktier i företaget. Det byggde därefter upp nya 

produktionsanläggningar i bland annat Spanien, Frankrike och Tyskland. Denna 

expansion var lyckosam jämfört med konkurrenterna som hade varit mer passiva i sin 

expansion. Kone växte snabbt och för att styra företaget fick den lokala ledningen på 

varje plats makten att styra sin del av företaget. Så länge företaget genererade vinster 

fick den lokala ledningen styra anläggningen men när anläggningen presterade sämre så 

gick högsta ledningen in och tog över.  Kones stora investeringar hade visat sig 

lyckosamma och mindre konkurrenter fick lägga ner då de inte kunde konkurrera med 

Kone. Tjänsteverksamheten hade också ett kraftigt uppsving när man blev ett 
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internationellt företag. Förutom reparation av sina egna hissar så lagade Kone även 

hissar från andra företag. 

På 1970-talet inföll en oljekris som påverkade hela efterfrågan på hissar negativt. Detta 

gjorde att Kone omkonstruerade företaget till att lägga större fokus på tjänster istället 

för att satsa på produkter.  På sent 70-tal hade nu Kone 50 % av lönsamheten från 

tjänsteverksamheten. En av anledningarna till att tjänsteverksamheten blev så lönsam 

var att personalen i företaget var mycket skickliga och hade kompetenser som saknades 

i andra företag. (Kone, (2015). 

Under 1980-talet tog denna tjänsteverksamhet ännu ett steg framåt. Kone moderniserade 

sin hissverksamhet vilket ledde till bekvämare hissar och bättre kundnöjdhet från 

kunderna. (Kone, (2015). 

Denna lönsamhet varade in på 90-talet då lågkonjunkturen åter slog till. Lönsamheten 

sjönk och Kone var tvungna att anpassa sig efter de nya omständigheterna. Kone sålde 

då av alla delar av Kone förutom hissproduktionen som var deras kärnprodukt. Det 

fanns en hel del synergieffekter i Kone med de olika organisationerna men i slutändan 

var det för många organisationer med för små marknadsandelar. Därför blev det bara 

fokus på hissar och tjänster till dessa. De kunde nu fokusera på en kundgrupp istället för 

flera stycken vilket gjorde att de kunde förbättra sina hissar och tjänsteverksamhet ännu 

mer. De ökade tillgångarna ledde också till att Kone investerade i rulltrappor och blev 

nu nummer ett i världen på hissar och rulltrappor. (Kone, (2015). 

Nu har Kone funnits i mer än 100 år och det är mycket tack vare familjen Herlins som 

guidade Kone hela vägen. Det har hela tiden varit ett familjeföretag och många gånger 

när de köpt på sig andra företag så var även de traditionella företag. (Kone, (2015). 

 

6.2 Intervjuer och enkätundersökning 

I studien har fem intervjuer gjorts som beskriver vad deltagarna i en klass-

rumsutbildning tyckte om utbildningen och om den har gjort att de ändrat uppfattning 

om Sandvik. Intervjuerna tar även upp vad deltagarna tycker om e-learning jämfört med 

klassrumsutbildning. Intervjudeltagarna jobbar alla på företag som är kunder till 

Sandvik och är på ett eller annat sätt involverad i stålverksamheter. Nedan finns även 

information från enkätundersökningen där 15 personer deltog. 
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 Utbildningen 

Klassrumsutbildningen pågick i två dagar med 4 föreläsningar per dag om olika ämnen 

som handlade om stål. Kursen tog bland annat upp stålegenskaper, ståltyper, korrosion 

och svetsning. Kursen var en introduktionskurs till stål där målet var att deltagarna 

skulle lära sig grunderna om stål och även få expertråd inom många olika områden. 

Utbildningen hölls i ett konferensrum där en expert inom ett speciellt stålområde 

föreläste medan de 15 deltagarna lyssnade. Kursen avslutades sedan med diplom och 

utvärdering. I den nyare kursen fanns det även en verksvisning samt en introduktion till 

Sandviks e-tjänster och den nya verksamheten SMA.  

 Sammanställning av intervjuer 

 De fem intervjuade deltog alla på klassrumsutbildningen på Sandvik, som genomfördes 

den 17-18 november 2015. De intervjuade arbetar alla i olika företag där de använder 

stål i sina produkter. De arbetar alla i olika roller, allt från planerare, svetssamordnare 

till ingenjör i mekanisk design. 

 

Alla utrycker att de gick kursen då de hade intresse av att veta mer om rostfritt stål och 

dess egenskaper. Oftast går de kurser när de behöver bredda kompetensen i företaget 

eller då man upptäcker ett problem och söker då svar på problemet. I företagen skiljer 

det sig lite i hur man bestämmer vilken kurs man ska gå. En del nämner att de 

bestämmer själva vad de vill lära sig mer om medan andra nämner att det finns personer 

högre upp som ger olika förslag på kurser.  

 

Som nämnts söker en del upp kurser själva medan andra personer har en samordnare 

som sköter kursletandet. För en person var det att en tidigare deltagare hade fått mail om 

att en kurs skulle hållas och att det fanns platser över och detta mail vidarebefordrades 

sedan. Detta ledde till att en av kursdeltagarna gick kursen.  

 

Alla deltagare utrycker att de fick tillräckligt med information innan de valde att gå 

kursen så att de fick ett grepp om vad den skulle handla om. Dock nämner en deltagare 

att det ibland kan vara svårt att veta exakt vad kursen ska innehålla genom att bara titta 

på en ”innehållsförteckning”.  
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Alla som gick kursen tyckte den var mycket bra. Även när frågan om antalet deltagare 

kom upp som var 15 så ansåg alla att det var ett mycket bra antal. En deltagare nämner 

att eftersom det var många deltagare med olika bakgrund dyker frågor upp som man 

själv inte har tänkt på.  Kursen var på två dagar och det var lagom tyckte alla. Då det är 

mycket information så behövdes två dagar för att ta in allt. En del av deltagarna nämnde 

att ibland skulle det behövas fler exempel och färre siffror för att det skulle bli mer 

lättförståeligt. Ibland kunde det vara bra att ha mindre teori och tydligare beskriva hur 

man kan använda stål i praktiken.  

 

Vissa deltagare var tvungna att resa långt och då var det bra att det var två dagar istället 

för bara en så att själva resan inte skulle vara längre än utbildningen. Andra hade kortare 

avstånd men samtliga uppskattade den sociala biten som uppstår på en 

klassrumsutbildning. Att resa lite längre för att träffa nya människor och få information 

om stål uppskattade alla deltagare. Deltagarna nämner att föreläsarna var mycket 

kunniga och att de fick lära sig mycket. En del nämner dock att de hade mycket av 

kunskapen själva innan men att det alltid är bra att repetera kunskap.  

 

Frågor om e-learning ställdes och många tyckte det lät intressant. De nämnde att det 

kunde vara bra då man slipper långa resor. Vissa hade deltagit i e-learning internt i 

företaget medan andra inte alls har gått någon e-learningskurs. Vissa var rädda att e-

learning skulle bli tråkig och sa att de ville ha mycket filmer, bilder och många exempel 

för att göra den roligare. De ville också ha möjlighet att pausa lärandet och fortsätta vid 

någon annan tidpunkt. Då kan de genomföra ett kort kapitel på en e-learningkurs och 

sedan fortsätta med arbetet. En annan nämnde att de kunde ha e-learningpass på 1-2 

timmar och därefter fortsätta med sitt arbete. En tredje sa att han är öppen för e-learning 

men är rädd att det skulle bli monotont att sitta på en stol med e-learning för länge.   

Den som var mest positiv till e-learning sa också att han trodde att e-learning skulle 

växa mer och mer framöver. Då den äldre generationen går i pension så kommer den 

nya generationen in på arbetsmarknaden som har bättre förståelse för tekniken. Den 

yngre generationen är uppvuxen med datorer och kommer då säkert bli mer mottagliga 

till e-learnningkurser trodde han. 
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Många uppskattar idén med e-learning men de går hellre en klassrumsutbildning då man 

får möjlighet att träffa nya människor. Att gå en klassrumsutbildning är roligare och ger 

möjligheter att utbyta information med de andra deltagarna. 

 

När frågan ställdes om kursen har gjort att de ändrat uppfattning om Sandvik svarade 

majoriteten ja. Majoriteten av deltagarna nämnde att de tidigare inte hade förståelse för 

hur mycket Sandvik egentligen gör. Nu fick de en större förståelse över Sandviks utbud 

och kompetens. En av deltagarna sa också att om problem skulle uppstå skulle personen 

ta kontakt med Sandvik för att få hjälp. 

 

Det visade sig också att det fanns intresse från fler personer i de olika företagen att gå 

klassrumsutbildningen när man intervjuade deltagarna. 

 

6.2.3 Enkätundersökning från klassrumsutbildningen 

En enkätundersökning utformades av Sandvik och användes för att tydligare se vad 

deltagarna tyckte om kursen för att Sandvik i framtiden ska kunna förbättra kursen. Det 

var 15 personer som deltog i undersökningen och nedan redovisas resultaten från den 

enkäten där samtliga lämnat svar. 

I denna utbildning var deltagarna alla mycket nöjda med utbildningen om stål. På frågan 

om de skulle rekommendera kursen till andra personer så var genomsnittet 3.8 av 4 

vilket kan ses som mycket bra. Även frågorna om kurslitteratur och om förväntningarna 

på kursen var uppfyllda fick ett bra genomsnitt på 3.7 av 4. Lokal och mat var även alla 

kursdeltagare nöjda med där svaret blev 4 av 4. 

Genom detta kan man se att deltagarna alla var nöjda med kursen men att det ändå fanns 

några saker som kunde förbättras. Det var många föreläsningar på en dag vilket för 

vissa av deltagarna ledde till interaktivitet. Ett förslag för att motverka denna 

interaktivitet var ett studiebesök i fabriken så att deltagarna kunde se processerna i 

praktiken istället för att bara höra om dem i teorin. 

Förutom ett fabriksbesök fanns det även intresse av fler praktiska exempel för att 

tydligare kunna förstå hur saker fungerar och hur stålet används. 

Många var som tidigare nämnts nöjda med kurslitteraturen och pärmen man fick men 

för att öka legitimiteten kan det vara bra att ha referenser till det man skriver. 
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Deltagarna vill att det som sägs även kan stödjas av forskning och andra säkra källor. 

Förutom att öka legitimiteten i det man säger med användandet av referenser ger det en 

möjlighet för deltagarna att gå djupare in i olika ämnen då de har källor som de kan 

använda sig av.  

För vissa av deltagarna fanns det även intresse av att få en deltagarlista så att man kunde 

se vilka de andra deltagarna var. 

 

I klassrumsutbildningen fanns det även områden som kunde förbättras och det som 

nämndes var som tidigare nämnts en verksvisning. Då utbildningen lätt kan bli 

teoretiskt tung tyckte vissa av deltagarna av man kunde göra det lättförståeligare med att 

använda fler exempel från verkligheten. Andra tryckte på att det skulle finnas fler bilder 

och filmer för att öka förståelsen i kursen. Kursdeltagarna ville använda fler sinnen för 

att kunna ta till sig kunskapen.  

Ett bra sätt för inlärning är repetition vilket kursen hade mycket av. Detta blev dock ett 

litet problem då det var flera olika föreläsare som berörde samma ämne. Deltagarna 

tycker repetition är bra men tyckte att föreläsarna inte var tillräckligt synkroniserade. 

Detta gjorde att man fick höra samma sak från flera olika personer vilket blev tröttsamt i 

längden.  

Logistiska svårigheter uppkom för vissa deltagare där man tyckte att middagen skulle 

vara direkt efter utbildningen och inte två timmar efteråt. 

 

7. Analys 

 I detta kapitel kommer resultatet att analysers där varje frågeställning kommer vara 

utgångspunkt för analysen.  

 

Hur kan man stärka grundaffären genom att erbjuda användarvänliga 

utbildningstjänster inom e-learning i ett produktföretag?  

 

Den första punkten är marknadsföring i ett produktionsföretag som kompletterar 

produktion med tjänster. Enligt intervjuerna hade ingen varit inne på den nystartade 

hemsidan för e-learning vilket kan bero på att den fortfarande är mycket ny.  För 

Sandvik gäller det att fokusera på marknadsföringen för att sprida nyheten om den 
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nystartade hemsidan. Sandvik bör även diskutera med sina kunder om vad de behöver 

hjälp med för att kunna anpassa marknadsföringen och i vissa fall innehållet i kursen till 

sitt kundsegment. 

Tsiotsou (2016) betonar att e-mailutskick är ett bra sätt att marknadsföra sig på vilket 

också kan vara ett sätt för Sandvik att nå ut till sina kunder. I och med att ingen hade 

hört talas om e-learningtjänsten från Sandvik så kan det vara bra att skicka ut e-mail till 

sin kundkrets. I många fall är det svårt för e-mail att bli lästa men genom att tillföra ett 

mervärde kan man öka chansen för dem att bli lästa.  Tsiotsou (2016) nämner även att 

det finns många kanaler på internet där man kan marknadsföra sig på såsom Youtube, 

Facebook och Twitter. Sandvik använder alla dessa medier och det kan vara en bra idé 

att skicka ut material om att de förutom produkter erbjuder både klassrumsutbildningar 

och e-learning. I nuläget har de inte fört ut e-learningtjänsterna genom de sociala 

medierna vilket är något som de bör prioritera. Detta kan förhoppningsvis locka in fler 

kunder till Sandvik som både köper tjänster och produkter.  

El-manstrly nämner att företag bör marknadsföra sig som bäst inom sin kategori och det 

är något Sandvik som företag bör fundera på. Marknadsföringen behöver även vara 

tydlig och ha som mål att berätta vad kunderna kan få ut av tjänsterna men även av 

produkterna. Tsiotsou (2016) nämner att man först ska marknadsföra sig till sitt 

kundsegment och för Sandvik skall detta vara de kunder som man har bäst relation till. 

De bör också marknadsföra sig till de företag som har visat intresse för 

klassrumsutbildningen samt till andra företag som arbetar med stål. Tsiotsou (2016) 

skriver också att köpbeteendet har blivit en allt mer social tillställning och att människor 

vill känna grupptillhörighet. Detta kan också ses då majoriteten hellre ville gå en 

klassrumsutbildning istället för att lära sig genom e-learning. Detta bör Sandvik ha i 

åtanke när de presenterar marknadsföring av både klassrumsutbildning och e-

learningtjänsten. Eftersom klassrumsutbildningen är mer social kan man betona det när 

man marknadsför den medan man på e-learningtjänsten kan lägga tyngdpunkten på att 

den är billigare och mer tillgänglig. 

 

Då tekniken har förbättrats avsevärt och gjort det möjligt att ha kurser online är det 

viktigt för Sandvik att dessa kurser är bra. Kurserna i sig kommer bli en indirekt 

marknadsföring för Sandvik som företag och om kurserna är bra förbättrar de kundernas 

åsikter om Sandvik. I både intervjuerna och enkätundersökningen gick det att utläsa att 

kunderna var mycket nöjda med kurserna dock är det värt att nämna att en fyrskalig 
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skala användes vilket kan göra det problematiskt med betygsättning av kursen. De hade 

lärt sig mycket och hade fått en större inblick om stål och om Sandvik. Deltagarna 

nämnde att de tidigare inte hade så bra förståelse för hur mycket Sandvik egentligen 

gör. Några nämnde även att de fått ett bättre intryck av Sandvik efter kursen. Genom ett 

förbättrat intryck så ökar också chansen att kunden tar kontakt med Sandvik igen.  

Grönroos (1982) skriver att relationskapande marknadsföring har blivit allt viktigare 

och genom kurserna så blir kontakten bättre mellan kund och företag. Man ska se 

kunderna som individer och genom att kunderna inte längre är anonyma så kan man 

anpassa sin marknadsföring. Feinberg och Kadam (2002) skriver också om denna 

relationsskapande marknadsföring och påpekar hur viktigt det är att all kontakt med 

kunden både online och offline bör skötas oklanderligt. Detta då allt som kunden har 

kontakt med är på ett eller annat sätt marknadsföring av företaget.  

 

Därför kan det vara av intresse för Sandvik att använda sig av flera kanaler. Sandvik bör 

analysera vilka kanaler som passar bäst för att marknadsföra sina produkter och tjänster.  

För Sandvik gäller det att fortsätta med kurserna för att locka in kunder till köp av både 

produkt och tjänst. De behöver även marknadsföra sig genom andra kanaler då 

kunderna inte hade någon kännedom om e-learningsutbudet som Sandvik har. Sandvik 

bör även ha i åtanke att kanalerna ska vara integrerade med varandra för att på så sätt 

göra att kunden lätt får kontakt med både tjänsteverksamheten och produkterna. Ett 

exempel på detta är klassrumsutbildningen som marknadsför både e-learnings-tjänsterna 

men också produkterna. Detta gör att kunderna får kontakt med fler än en kanal vilket är 

bra.  

 

 I intervjuerna var många av deltagarna skeptiska till just e-learning. För att göra e-

learning bra så ville kunderna ha variation i lärandet. De ville undvika långa pass då det 

skulle bli tråkigt i längden. Kunderna ville att det skulle gå att ta pauser i lärandet så att 

man skulle kunna lära sig om stål och därefter fortsätta med sitt arbete.  

 

För att e-learning ska kunna användas som en indirekt marknadsföring av Sandvik bör 

kurserna vara användarvänliga. Ingen av deltagarna hade testat e-learning och för att e-

learning ska upplevas positivt av kunderna är det viktigt att den är lättförståelig.  E-

learning ska fungera felfritt och det ska vara tydligt när, hur och varför man ska göra 

som man gör skriver Mehlenbacher (2005).  
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Mycket av teorin nämner att e-learning ska utformas med fokus på tydlighet och att 

information ska kunna tas in lätt (Mehlenbacher, 2005). Rätt färgkombinationer är även 

viktigt för att kunna skapa ett enhetligt tema. De som utformar tjänsterna ska alla vara 

kunniga och i detta fall är de som producerar innehållet av tjänsterna alla experter inom 

stål på ett eller annat sätt. Detta är mycket bra då de har en förståelse för vad som är 

viktigt att kunna.  Det är även viktigt att experterna utformar kurserna med vetskapen 

om att alla deltagarna inte har samma bakgrund som dem i ämnet.   

 

 

Hur kan man stärka nuvarande kundrelationer med ett tjänsteutbud fokuserat på e-

learning kring produkterna? 

 

För att förbättra kundrelationerna är det intressant att studera intervjuerna och teorin. 

För att öka kundrelationen nämner Andreassen och Lindestad (1998) att man vill ha 

nöjda kunder. Nöjda kunder får man genom att uppfylla kundernas önskningar. Sandvik 

bör arbeta på att få en så bra företagsimage som möjligt för att på så sätt få lojala 

kunder. Från teorin kan man se att kundrelationer, kundlivslängd, kundnöjdhet och 

lönsamhet hör ihop (Storbacka m.fl, 1994). De påverkar alla varandra på olika sätt. Det 

viktigaste som Storbacka m.fl (1994) påpekar är att det är dyrare att skaffa nya kunder 

än att behålla gamla. För Sandvik blir det då viktigt att fokusera på de kunder som de 

har idag. Tjänsterna som Sandvik tänker erbjuda måste uppfylla kundernas förväntan för 

att det ska kunna gynna kundrelationen. För att göra detta bättre kan det vara av intresse 

för Sandvik att ta kontakt med kunderna och utforma tjänsterna tillsammans. Detta kan 

vara en idé så att utvecklingen av tjänsterna blir anpassade efter kundernas behov. 

Annars finns risken att Sandvik utvecklar tjänster som ingen kund är intresserad av. 

Tjänsterna ska användas för att komplettera och hjälpa produktförsäljningen vilket de 

också gör om tjänsterna är anpassade efter kundernas behov. 

Sandvik är ett unikt företag med hög kompetens och om de utvecklar tjänsterna och 

sprider information om dem på rätt sätt kan de öka sin lönsamhet. Genom att använda 

flera olika medier samt hålla en nära kontakt med sina kunder blir marknadsföringen 

lättare. Skapande tillsammans med kunder är också att föredra för att tjänsterna ska bli 

utformade efter kundens tycke. De kan tillföra något helt nytt till kunderna vilket kan 

förbättra relationerna. En förbättrad relation leder oftast till fler köp och en ökad 

lönsamhet. Detta gör också att man kan minska riskerna att ett gap uppstår mellan 
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Sandvik och kunden. Att Sandvik har kontakt med kunder genom flera olika kanaler 

hjälper även kundlojaliteten skriver Neslin m.fl (2006). I Neslins (2006) text står det 

även att kunder som använder flera kanaler spenderar uppemot 20-30 % mer än kunder 

som bara har kontakt med ett företag på en kanal. Detta är en stor möjlighet för Sandvik 

och om de får kontakt med kunderna från både produkt- och tjänstesidan så ökar det 

chanserna för Sandvik att lyckas.  

Att ha kontakt med kunder genom flera kanaler är dock dyrare men om det sköts på rätt 

sätt kan Sandvik ändå öka sin lönsamhet. Neslin m.fl (2006) skriver också att det är 

svårare för nya konkurrenter att slå sig in på marknaden om ett företag har flerkanalig 

kontakt med sina kunder. Ett annat problem är att det kan bli inflexibelt då det är många 

parter som måste samarbeta men med bra kommunikation i företaget så bör det kunna 

gå i alla fall.  

Värt att nämna är att alla tyckte bra om Sandvik som företag och efter utbildningen så 

har omdömet om Sandvik bara förbättrats. Detta visar hur kundrelationen kan förbättras 

genom att uppfylla kundernas förväntan. Utbildningarna bör Sandvik fortsätta med för 

att förbättra relationerna och de bör ha kommunikation med kunderna så att det som 

skapas är efter kundernas behov. I nuläget har kunderna inte varit med i skapandet 

vilket kan påverka Sandvik negativt i ett senare skede. 

 

Vad kan traditionella produktföretag lära sig av andra företagstransformationer där 

fokus har varit att satsa mer på tjänster? 

 

Denna del beskriver fallstudien och vilka lärdomar Sandvik kan dra från dem. 

 

Från fallföretaget B kan man se att de började utveckla och förbättra sin e-learning när 

de insåg att den var alltför tråkig.  Fallföretaget B gick från Powerpoint med ett 

frågeformulär i slutet till att göra tjänsten mer attraktiv med mer interaktioner. För att 

användarvänligheten skulle förbättras så hade de kontakt med sina kunder och 

användare för att skapa tillsammans. Detta för att se vilka funktioner och vilken 

information kunderna var intresserade av.  Gemensamt skapande leder oftast till att 

kundrelationerna kan förbättras vilket var ett av Sandviks mål. Kunderna behöver inte 

vara alltför delaktiga men ibland kan det vara bra att få input från de personer som ska 

använda tjänsterna.  
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Enligt Benyon (2010) ska man använda flera sinnen samtidigt för att optimera lärandet 

och detta var något som fallföretaget B implementerade. De gick från en tråkig 

Powerpoint till att implementera fler bilder och filmer för att göra tjänsten mer 

interaktiv. Detta för att inlärningen skulle bli roligare och mera effektiv. Detta ökar 

dock kostnaderna markant. Enligt Chapman (2010) kan en enkel e-learning med text 

och bild öka till det dubbla i pris när man implementerar en mer interaktiv e-learning 

med filmer med mera. För Sandvik gäller det att besluta om en dyrare e-learning är att 

föredra eller om man kan utforma en billigare e-learningkurs som fortfarande väcker 

intresse hos kunderna. Det viktigaste är att kursen lär deltagarna det de behöver veta om 

stål men att den samtidigt väcker intresse för Sandviks produkter överlag. 

Från fallföretaget B så nämndes ett antal tips om hur man kan utforma tjänsten. Ett var 

att man skulle ha korta kapitel för att kunna pausa inlärningen. Detta nämndes också 

från intervjuerna där kunderna var rädda att man skulle sitta för länge med en kurs. 

Genom att utforma kursen med korta kapitel så ger det möjlighet för användarna att 

studera en kort stund och därefter fortsätta med sitt vanliga arbete. Korta kapitel gör det 

också roligare och det är lättare för användarna att vara alerta för att ta in kunskapen. 

 Ett annat tips var att använda skal från tidigare kurser. Detta är något som Sandvik bör 

använda sig av för att minska kostnaderna och tiden det tar för att skapa kurser. 

Återanvända material i skapandet är bra både ekonomiskt och tidsmässigt för företaget. 

Fallföretaget nämnde också att feedback var mycket viktigt och detta styrks även av 

teorierna från bland annat Tsiotsou (2016) som också skriver mycket om vikten av 

feedback. I nuläget använder Sandvik feedback men det är dock bara från färdigskapade 

tjänster. De får feedback från utbildningarna men de skulle även kunna implementera 

feedback i skapandeprocessen.  

Att skapa gemensamt gör det lättare för slutprodukten att bli attraktiv för kunderna. 

Genom att ha kontakt med kunderna så producerar man något som kunderna efterfrågar 

och minskar risken att skapandet blir felaktigt. Fallföretaget B hade kontakt med 

användarna genom hela processen för att se att se till att kursen blev som användarna 

önskade.  

För att användarvänligheten ska bli hög för Sandvik bör de ha kontakt med personerna 

som ska använda materialet. De bör även som det nämns i teorin skapa e-learningkurser 

som uppfyller krav på användarvänlighet såsom att använda rätt färgkombinationer, bra 

design och lättförståeliga menyer (Benyon, 2010, s 563). För att veta om kursen görs på 

ett bra sätt bör Sandvik ta in personer som testar tjänsterna. Det är viktigt att ta in en 
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person utifrån för att testa tjänsterna då det är lätt att man missar fel på ett arbete som 

man själv arbetat på. Output utifrån är alltid bra. För Sandviks del kan det vara 

intressant att testa metoden ”think aloud” där testpersonen berättar alla tankar som 

dyker upp när personen använder e-learningtjänsten. Detta är bra då Sandvik kan få ett 

nytt perspektiv på sin kurs genom feedback. 

 

Det viktigaste för att Sandviks kurser ska bli användarvänliga är att de på alla plan är 

tydliga. Det ska vara tydligt hur man ska göra och kunskap som är viktig ska framhävas 

genom både text och färg. I den mån det går kan man använda sig av filmer för att bryta 

upp det monotona och göra kursen mer intressant. Filmer kan också användas för att 

tydliggöra svåra avsnitt då det är lättare att förstå en film än ett textavsnitt. Sandvik bör 

även fundera på att ta in testpersoner för att upptäcka fel men även för att förbättra 

tjänsten på olika sätt. 

 

Från både fallföretag A och Kone kan man se att lönsamheten var god i båda företagen. 

Därefter inträffade både depression och lågkonjunktur fast på olika tidpunkter som 

gjorde att lönsamheten sjönk. För att öka sin lönsamhet började företagen att satsa på 

tjänster. Denna omkonstruktion är dock inte lätt för företag. Som nämndes av Hahn så 

visade så kallade ”broadliners” sämst lönsamhet av alla företagstyper. Broadliners var 

företag som gick från produkt till att satsa på tjänster. Detta berodde mycket på att 

implementering av tjänster gjordes på fel sätt men det visar också på svårigheten med 

transformationen. För Sandviks del är det viktigt att de har en tydlig strategi. Mycket av 

den dåliga lönsamheten verkade bero på att företagen inte satsade helhjärtat på sin 

tjänsteverksamhet. De investerade bara försumbara pengar i verksamheten och 

tjänsteverksamheten fick inte den hjälp den behövde från ledningen. Tjänster måste 

prioriteras i hela kedjan för att den ska kunna bli lönsam och kommunikationen med 

kunder är mycket viktig för att projektet ska lyckas (Dörner, 2011). Det är viktigt att 

alla är välinformerade och samarbetar när företag satsar på tjänster. Det gäller att ha en 

bra kommunikation och samarbete i alla led för att kunna få fram bra tjänster. 

För fallföretagen B och Kone var rekonstruktionen lyckad. Företagen satsade på 

tjänsteverksamheten och det hjälpte transformationen.  En viktig del i transformationen 

var att man delade upp arbetet i olika organisationer. Detta gjordes för att varje del i 

företaget skulle kunna fokusera helt på sitt område. En sådan satsning hjälps av att 

tjänsteverksamheten får utrymme. Om organisationerna inte var uppdelade fanns det 
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risk att tjänsteverksamheten inte skulle bli prioriterad vilket skulle kunna leda till dålig 

lönsamhet som Hahns (2011) skriver om. 

Genom fokus på tjänster kunde företagen ha lönsamhet även i lågkonjunkturer då 

tjänster fortfarande behövdes. För fallföretag A var fokus alltid på att hjälpa kunden. 

När tjänsteverksamheten började prioriteras så prioriterades även kunderna. Nu var 

kunderna i fokus och det ledde till att företaget var tvunget att bli allt mer flexibelt. För 

Sandvik kan det också vara av intresse att bli mer flexibelt för att kunna uppfylla 

kundernas önskningar. Tjänsteverksamheter kräver en större flexibilitet för att kunna 

anpassa sig efter kundernas önskemål. Sandvik är ett företag där ändringar gjorts 

långsamt men med ny inriktning så är det möjligt att flexibiliteten kan öka. 

Fallföretagen var även i framkant när de gällde att satsa på tjänster. Genom att var först 

på marknaden var det mycket lättare för företagen att växa. För Sandviks del är de inte 

först med att satsa på tjänster men med den expertkompetens som finns i företaget har 

de stor potential att växa. Det viktiga för Sandvik är att ha en tydlig strategi där tjänster 

ska premieras. I en allt mer konkurrenskraftig värld är det viktigt att sticka ut som 

företag. 

Fallföretagen A och B använde sig båda av e-learning internt för att utbilda personal. 

Detta gjordes för att spara pengar och tid. Då e-learning kan skapas och användas 

snabbare än klassrumsutbildning har det blivit populärt i större företag (Linow och 

Malmkvist, 2004). Detta är något som Sandvik också bör fundera på. Sandviks plan är 

att sälja tjänster för att komplettera och stötta sin grundaffär av stålprodukter men 

Sandvik kan även använda kurserna för internutbildning. Genom skapandet av kurser så 

kan de utbilda hela sin personal vilket är mycket värdefullt för företaget. Denna 

utbildning görs mycket billigare än vanlig klassrumsutbildning och gör att kunskapen i 

företaget ökar. Kunskap har blivit allt viktigare och genom internutbildning så använder 

man kursmaterialet mer effektivt då man använder det till både kunder och den egna 

personalen.  

 

Avslutningsvis bör Sandvik fokusera på sin tjänsteverksamhet annars blir det lätt att den 

hamnar långt från den lönsamhet man är ute efter. Sandvik bör även ha en grupp 

människor som arbetar med tjänsteverksamheten för att kunna utveckla den så att 

tjänsterna också kan användas internt. Från fallföretagen kan man se att det är oerhört 

viktigt att hela tiden utvecklas som företag. Lönsamhet har en avtagande effekt och om 
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man inte kontinuerligt utvecklas så kommer företaget att gå under (Talonen och 

Hakkarainen, 2014). 

Med detta sagt bör Sandvik satsa helhjärtat på tjänsteverksamheten för att se om det kan 

generera lönsamhet. En alltför passiv investering kan lätt försvinna så därför är det 

viktigt att alla organisationer inom Sandvik står bakom tjänsteverksamheten för att den 

ska kunna utvecklas och lyckas. Tjänsteverksamheten behöver stöd från ledningen för 

att kunna växa. För Sandviks del kan denna tjänsteverksamhet generera nya kunder från 

olika platser i världen när väl fler e-learningkurser finns att tillgå. Det är också möjligt 

att det går att hålla högre lönsamhet i lågkonjunkturer men detta är givetvis svårt för då 

krävs det stora investeringar och även en mycket hög efterfrågan på tjänster från 

Sandvik. I nuläget är denna tjänsteinvestering mest aktuell för att stödja grundaffären 

och locka in nya kunder till köp men även för att stärka kundrelationen.   
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8. Rekommendationer 

Sandviks tjänsteverksamhet kan bli framgångsrik om man tar hänsyn till följande 

rekommendationer. 

 

Första rekommendationen är att marknadsföra de nya tjänsterna och synas på fler 

kanaler så att det blir lättare för nuvarande och blivande kunder att få information om 

Sandviks tjänsteutbud. Alla sociala medier samt e-mailutskick är en bra början för att 

kunderna ska få upp ögonen för Sandviks nya tjänster. Sandvik bör även marknadsföra 

sig på internet eftersom e-tjänsterna inte i dagsläget går att hitta genom sökning. 

 

De bör även fortsättningsvis erbjuda klassrumsutbildningarna eftersom de indirekt 

marknadsför e-kurserna samt Sandviks produkter. 

 

För att öka sin lönsamhet bör Sandvik stärka sina kundrelationer och för att stärka dessa 

relationer bör de ha fortsatt god och kontinuerlig kontakt med sina kunder samt uppfylla 

kundernas förväntan. Genom att producera kvalitetsprodukter och kvalitetstjänster så 

ökar lojaliteten och kundnöjdheten som i sin tur påverkar kundrelationerna positivt.  

 

En annan stark rekommendation är att Sandvik tar in personer som testar tjänsterna 

innan de är helt klara och marknadsförs till en bredare kundkrets. Det är bra att höra 

andras åsikter för att då kunna göra ändringar i skapandeprocessen när det fortfarande är 

lätt och billigt att göra ändringar. Om ändringar utförs när tjänsten är färdig så stiger 

kostnaderna snabbt. 

 

För att tjänsteverksamheten ska lyckas är det viktigt att Sandvik investerar helhjärtat i 

verksamheten. Från fallföretagen såg man att tjänsteverksamheten ska vara en egen del 

och ha personer som arbetar heltid med detta och på Sandvik så görs detta vilket är bra. 

Ledningen bör också ge sitt stöd till verksamheten och god kommunikation är viktigt i 

detta skede.   

 

En rekommendation är att utformningen av e-learningtjänsten görs indelad i olika 

avsnitt och är så interaktiv som möjligt för att väcka intresse. Sandvik bör ha fokus på 

att ett enhetligt tema används och att färger, fonter och stil används på samma sätt 
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genom hela kursen. Med detta menas att om röd betyder fel ska röd alltid betyda fel när 

man genomgår en kurs. 

 

Jag rekommenderar även Sandvik att öka sammanhållningen mellan alla delar i 

tjänsteverksamheten. Detta medför då att samarbetet och internkommunikationen 

förbättras och leder till att projektet blir framgångsrikt och resulterar i ökad lönsamhet. 

Det viktigaste är att alla som på något sätt är med i projektet har en förståelse för vad 

som är strategin och vad som är målet för Sandviks tjänsteverksamhet. 

 

Avslutningsvis bör Sandvik tänka på att fokusera på kunderna och för att lyckas med 

denna tjänsteverksamhet måste man alltid prioritera kunderna och ta hänsyn till deras 

önskemål.  

9. Slutsatser 

Intervjuerna, enkäten och fallstudierna visar på att det kan vara lönsamt för Sandvik att 

investera i tjänsteverksamheten. 

I denna studie kan man också se att grundaffären stärks genom användarvänliga 

utbildningstjänster inom e-learning. Detta då kundnöjdheten samt lojaliteten ökar i 

företaget om bra tjänster presensteras. För Sandvik är det av intresse och de bör satsa 

helhjärtat på sina nya e-learnintjänster. Grundaffären stärks också genom den indirekta 

marknadsföringen genom klassrumsutbildningen. Kunderna blev mera positivt inställda 

till Sandvik efter klassrumsutbildningen och om e-learningkurserna blir bra är det också 

ett sätt att marknadsföra Sandvik och dess produkter. 

 

Från fallföretagen, intervjuerna och enkäterna kan man se att kundrelationerna stärks av 

ett tjänsteutbud fokuserat på e-learning. Som nämnts tidigare så stärks kundrelationerna 

genom att uppfylla ha intern kvalitet som leder till nöjd personal som sedan leder till att 

de kan presentera god extern kvalitet. Denna goda externa kvalitet leder sedan till 

kundnöjdhet som leder till förbättrad kundrelation som lönsamhet har en positiv 

korrelation till. Kundrelationerna förbättras också genom att ta hänsyn till kundernas 

önskemål och genom att tillhandhålla kunderna bra tjänster. Ett sätt att stärka 

kundrelationen är också att ta in kunderna i skapandeprocessen för då blir tjänsterna 
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mera skräddarsydda efter kundernas behov och leder i slutändan till mer kundanpassade 

tjänster. 

 

Sandvik kan också ta lärdom av fallföretagen och deras erfarenheter. En lärdom är att 

helhjärtat satsa på sin organisation men även att skapa tjänster som har enhetliga teman 

och är användarvänliga.  Interaktiva e-learningtjänster är attraktiva men i slutändan 

handlar det om att skapa tjänster som levererar kunskap på ett positivt sätt. För att 

undvika monotona och långa kurser ska de utformas på ett sådant sätt att det blir möjligt 

att ta pauser för att sedan återgå eller avsluta kursen när man vill.  

 

E-learningkurserna kan bli ett bra sätt att marknadsföra Sandvik och Sandviks produkter 

och även ett bra sätt för att öka kundrelationerna. Kurserna bör även användas internt 

för att på så sätt öka kunskapen i företaget och utbilda personalen snabbt och billigt. 

 

Avslutningsvis bör Sandvik satsa på denna tjänsteverksamhet för att kunna uppfylla 

kundernas behov men även för att anpassa sig till den globala värld där tjänster tar allt 

större marknadsandelar. 

 

10. Fortsatt forskning 

I denna studie har det studerats hur goda kundrelationer och bra marknadsföring kan 

hjälpa företag som genomgår en transformation till att fokusera mer på tjänster. Det som 

inte tagits upp, vilket är avgörande för detta projekt är kostnaden för tjänsteskapandet. 

Det är viktigt att studera detta för att se vad det kostar att skapa e-learningtjänster men 

även studera hur kundrelationer och marknadsföring påverkar intäkterna i ett företag.  
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11. Appendix A 

11.1  Intervjufrågor och enkät 

Appendix (eller bilagor) inleds på ny sida och med onumrerad rubrik (formatmall STS 

Rubrik 1).  

Intervjufrågor  

1. Kan du berätta lite om vad du gör på företaget? 

 

2.  Vad använder ni stål till idag? 

 

3.  Vilka områden skulle du/ni vilja lära er mer om?(ex  Stål, korrosion, egenskaper, 

användning) 

 

4.  Hur letar du/ni kurser för att delta i? 

 

5.  Hur får du vetskap om kurser (tjänster) ? (ex Företagshemsida, kontakt, email, 

facebook, youtube, twitter) 

 

6.  Om du tänker tillbaka på en kurs du har gått på, vad vart det som gjorde den kursen 

bra? 

 

 

Klassrumsutbildning 

7.  Du var på en klassrumsutbildning hur tyckte du den var? 

 

8.  Hur fick du kännedom om klassrumsutbildningen? Tyckte du att det var ett bra sätt 

att ta kontakt eller bör man använda ett annat tillvägagångssätt? 

 

9.  Vad var det som gjorde att du deltog i kursen? 

 

10. Fick du tillräcklig med information om kursen innan utbildningsstart? visste du 

utformningen på kursen? 

 

11. Vad kan man förbättra på utbildningen? 

 

12. Vilka faktorer är viktiga för en bra klassrumsutbildning? 

 

13. Är det viktigt att klassrumsutbildning är nära så att man slipper resa långt?  

 

14. Skulle det vara bättre om utbildningen var hos er? Har ni egen utbildningslokal? 

 

15. Hur lång tycker ni att en utbildning ska vara? (ex halv dag, 1 dag, 2 dagar) 

 

16. Hur många tycker du det ska vara på en klassrumsutbildning och varför? (var 15 

förra gången). 
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17. Hur tyckte du upplägget på kursen var? (ex pauser, utformning, ordningen på dagen 

och hur man gick igenom faktan) 

 

18. Var powerpointen tillräckligt tydlig? Kunde man se allt på powerpointen eller var 

det någon som tyckte något var otydligt?  

 

19. Hur tyckte du föreläsarna var?  

 

20. Hur tyckte du lokalen var? 

 

21. Fanns det tillräckligt med tid för att ställa frågor? 

 

22. Hur tyckte du atmosfären på utbildnigen var? Var det lätt att träffa människor?  

 

23. Funderar du på att gå på en till klassrumsutbildning? 

 

24. Tror du att det finns intresse för resten av företaget att gå på en 

klassrumsutbildning? 

 

25. Har du använt information från klassrumsutbildningen något i ditt jobb? 

 

26. Vad har du för uppfattning om Sandvik? 

 

27. Har klassrumsutbildningen fått dig att ändra din uppfattning om Sandvik? Om ja på 

vilket sätt? 

 

 

E-learning 

28. Vad har du för uppfattning om e-learning? 

 

29. Skulle det vara intressant att få klassrumsutbildningen som e-learning istället? 

Ja/Nej Varför? 

 

30. Vilken av klassrumsutbildning och e-learning lockar mest och vad beror det på? 

Vilka faktorer skulle få dig att ändra dig? 

 

31. Om ni köper e-learning hur vill ni att kursen ska vara utformad? (Bilder, text, frågor, 

exempel från verklighet, film etc.) 

 

32. Har ni använt e-learning tidigare? Hur var det? Vad var bra och vad var dåligt? 

 

33. Om du skulle använda e-learning finns det några funktioner som du skulle vilja ha? 

(ex sökfunktioner, tillgång till lärarhjälp, tester) 

 

34. Skulle du kunna tänka dig gå en e-learningkurs?  

 

35. Hur tror du intresset för en e-learningkurs för resten av företaget är? 
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11.2 Appendix B 

För att vi ska kunna förbättra oss vill vi att ni hjälper oss att tala om vad som har varit bra och 

vad som har varit mindre bra med kursen genom att svara på några frågor. 

1. Vad är stål?     

Kursinnehållet var relevant för mig i mitt arbete: Ο Instämmer helt Ο Instämmer delvis Ο Instämmer inte Ο Instämmer inte alls 

Kursinnehållet låg på rätt kunskapsnivå för mig: Ο Instämmer helt Ο Instämmer delvis Ο Instämmer inte Ο Instämmer inte alls 

Föreläsaren förmedlade innehållet på ett bra sätt: Ο Instämmer helt Ο Instämmer delvis Ο Instämmer inte Ο Instämmer inte alls 

Kommentarer:________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

     

2. Rostfria stål     

Kursinnehållet var relevant för mig i mitt arbete: Ο Instämmer helt Ο Instämmer delvis Ο Instämmer inte Ο Instämmer inte alls 

Kursinnehållet låg på rätt kunskapsnivå för mig: Ο Instämmer helt Ο Instämmer delvis Ο Instämmer inte Ο Instämmer inte alls 

Föreläsaren förmedlade innehållet på ett bra sätt: Ο Instämmer helt Ο Instämmer delvis Ο Instämmer inte Ο Instämmer inte alls 

Kommentarer:________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

     

 

3. Korrosion 

    

Kursinnehållet var relevant för mig i mitt arbete: Ο Instämmer helt Ο Instämmer delvis Ο Instämmer inte Ο Instämmer inte alls 

Kursinnehållet låg på rätt kunskapsnivå för mig: Ο Instämmer helt Ο Instämmer delvis Ο Instämmer inte Ο Instämmer inte alls 

Föreläsaren förmedlade innehållet på ett bra sätt: Ο Instämmer helt Ο Instämmer delvis Ο Instämmer inte Ο Instämmer inte alls 

Kommentarer:________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

     

4. Materialval     

Kursinnehållet var relevant för mig i mitt arbete: Ο Instämmer helt Ο Instämmer delvis Ο Instämmer inte Ο Instämmer inte alls 

Kursinnehållet låg på rätt kunskapsnivå för mig: Ο Instämmer helt Ο Instämmer delvis Ο Instämmer inte Ο Instämmer inte alls 
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Föreläsaren förmedlade innehållet på ett bra sätt: Ο Instämmer helt Ο Instämmer delvis Ο Instämmer inte Ο Instämmer inte alls 

Kommentarer:________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

     

5. Standarder för rostfria stål     

Kursinnehållet var relevant för mig i mitt arbete: Ο Instämmer helt Ο Instämmer delvis Ο Instämmer inte Ο Instämmer inte alls 

Kursinnehållet låg på rätt kunskapsnivå för mig: Ο Instämmer helt Ο Instämmer delvis Ο Instämmer inte Ο Instämmer inte alls 

Föreläsaren förmedlade innehållet på ett bra sätt: Ο Instämmer helt Ο Instämmer delvis Ο Instämmer inte Ο Instämmer inte alls 

Kommentarer:________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

     

 

6. Formning av rostfria stål 

    

Kursinnehållet var relevant för mig i mitt arbete: Ο Instämmer helt Ο Instämmer delvis Ο Instämmer inte Ο Instämmer inte alls 

Kursinnehållet låg på rätt kunskapsnivå för mig: Ο Instämmer helt Ο Instämmer delvis Ο Instämmer inte Ο Instämmer inte alls 

Föreläsaren förmedlade innehållet på ett bra sätt: Ο Instämmer helt Ο Instämmer delvis Ο Instämmer inte Ο Instämmer inte alls 

Kommentarer:________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

     

7. Svetsning av rostfria stål     

Kursinnehållet var relevant för mig i mitt arbete: Ο Instämmer helt Ο Instämmer delvis Ο Instämmer inte Ο Instämmer inte alls 

Kursinnehållet låg på rätt kunskapsnivå för mig: Ο Instämmer helt Ο Instämmer delvis Ο Instämmer inte Ο Instämmer inte alls 

Föreläsaren förmedlade innehållet på ett bra sätt: Ο Instämmer helt Ο Instämmer delvis Ο Instämmer inte Ο Instämmer inte alls 

Kommentarer:________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

     

8. Maskinbearbetning av rostfria stål     

Kursinnehållet var relevant för mig i mitt arbete: Ο Instämmer helt Ο Instämmer delvis Ο Instämmer inte Ο Instämmer inte alls 

Kursinnehållet låg på rätt kunskapsnivå för mig: Ο Instämmer helt Ο Instämmer delvis Ο Instämmer inte Ο Instämmer inte alls 

Föreläsaren förmedlade innehållet på ett bra sätt: Ο Instämmer helt Ο Instämmer delvis Ο Instämmer inte Ο Instämmer inte alls 
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Kommentarer:________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

     

9. Helhetsintrycket     

Jag skulle rekommendera kursen till mina kollegor: Ο Instämmer helt Ο Instämmer delvis Ο Instämmer inte Ο Instämmer inte alls 

Kurslitteraturen var bra: Ο Instämmer helt Ο Instämmer delvis Ο Instämmer inte Ο Instämmer inte alls 

Lokaler och mat har varit bra: Ο Instämmer helt Ο Instämmer delvis Ο Instämmer inte Ο Instämmer inte alls 

Mina förväntningar på kursen har uppfyllts: Ο Instämmer helt Ο Instämmer delvis Ο Instämmer inte Ο Instämmer inte alls 

 

 

Saknades något i 

kursen?_____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Kan något förbättras med 

kursen?_____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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11.3 Kursutvärdering 

 

 

 

 


