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Bakgrund: Eftermarknadsservice har både i tidigare forskning och praktiken länge setts som en 

svårkontrollerad funktion och även ett nödvändigt ont. Som en potentiell källa till 

konkurrenskraft genom innovation, marknadsföring, ökad kundnöjdhet och lönsamhet ställer vi 

oss därför frågan varför företag inte lyckas uppnå eftermarknadsservicens fördelar. Hur ser man 

egentligen på eftermarknadsservice? Kan det vara så att man inom företaget inte är ense om vad 

eftermarknaden ska bidra med? I så fall, vad beror det på, och vad får det för konsekvenser för 

företaget?  

Syfte: Studiens syfte är att beskriva och skapa djupare förståelse för eftermarknadsservice och 

dess roll för olika funktioner inom företaget - samt att utreda vad deras syn beror på samt vad 

det får för konsekvenser. På så sätt syftar studien till att i förlängningen bidra med ny kunskap 

om vad det är som skapar de problem eftermarknaden upplever och hur dessa kan undvikas.  

Metod: Studien är av kvalitativ karaktär och utgår från ett hermeneutiskt perspektiv. 

Frågeställningar besvaras genom empirisk data som fåtts via djupgående intervjuer och egna 

observationer på det utvalda fallföretaget. De utvalda respondenterna innehar funktioner såsom 

direktör, eftermarknadschef, kundservicechef, produktchef, servicemedarbetare och 

servicetekniker.  

Slutsats: Olika funktioner inom företaget har olika syn på vad eftermarknadsservice ska bidra 

med. Till stor del ser de anställda hur eftermarknaden ska bidra till deras egen funktion och 

saknar helhetsperspektiv på dess potential. Detta identifierar vi som ett problem då 

konsekvensen blir att företaget går miste om funktionens potential som drivare av både 

kundnöjdhet, marknadsföring, innovation och lönsamhet. Vidare indikerar våra resultat att den 

enkelsidiga syn på eftermarknadsservice som finns i huvudsak beror på tre faktorer. Dels 

företagskulturen som bör underbygga gemenskap och vara öppen för förändring, dels hur man 

delar och integrerar kunskap för att inte gå miste om humankapital i form av tyst kunskap och 

slutligen hur organisationens struktur ser ut i grunden för att underbygga dessa andra aspekter.  
Nyckelord: eftermarknadsservice, eftermarknad, service, kunskap, innovation, onödigt 

ont, organisationsstruktur, organisationskultur. 

 

 



 

    

 

Abstract 
Title: “Aftersales service - a hard nut to crack. A qualitative study of aftersales service and it’s 

roll for different functions within the company” 

Authors: Louise Danell & Emma Kragelund 

Supervisor: Rebecca Stenberg 

Background: After Sales Service is a disputed function which in practice and former research 

has been viewed upon as difficult to control and as a necessary evil. As a potential source of 

competitiveness through innovation, marketing, increased customer satisfaction and profitability 

we asked ourselves why businesses does not reach the true benefits of after sale services. How 

does different functions within the company view aftersales and its roll? Are there different 

views on what aftersales services should contribute with? And if that is the case, why is that and 

what are the consequences for the company?  

Purpose: The purpose of the study is to contribute to a deeper understanding of after sales 

services and its roll for different functions within the company. Further more to examine what 

different views are based on and what the consequences of this are. Through this, the study aims 

to by extension contribute to the understanding of what creates the troubles aftersales services 

are experiencing and how to mitigate them.  

Research method: The study is based on a qualitative research method with a hermeneutic 

approach. The research questions are answered through empirical data collection through 

interviews and observations.at the chosen case company. The chosen respondents interviewed 

are the general manager, the aftersales service manager, the customer service manager, the 

product manager and several service employees and technicians.  

Findings: Different functions within the company have different views on what the after sales 

should contribute to. In a big sense the employees see more to their own function and lacks a 

lager perspective on the potential of after sales services as a whole. We find this troublesome 

though it leads to that the company misses out on some of the potential after sales services can 

bring as a driver of customer satisfaction, marketing, innovation and profitability. Further more, 

our results indicates that the one-sided perspective on the function could depend on three 

different factors. Firstly the organisational culture which should support community and be 

open to change. Secondly how the company is sharing and integrating knowledge to decrease 

the loss of tacit knowledge, and lastly what the base of the organisational structure is to support 

these aspects.  

Key words: after sales services, service, knowledge, innovation, necessary evil, organisational 

structure, organisational culture.  



 

    

Förord 

Efter sex månaders arbete skulle vi vilja tacka: Vår seminariegrupp, vår opponentgrupp 

och de forskare världen över som har underlättat vårt arbete genom att generöst dela 

kritik och råd samt sina egna forskningsresultat. Våra nära och kära för det stöd och 

stundtals tröst ni varit under arbetets gång, samt vår eminente handledare Rebecca 

Stenberg som i ur och skur stöttat oss, kommit med konstruktiv kritik och väglett oss 

genom hela uppsatsprocessen.  

 

Avslutningsvis vill vi även tacka vårt fallföretag och alla respondenter för att ni ställt 

upp och på ett oredigerat sätt släppt in oss i era arbetsliv och verksamhet. Vi önskar er 

lycka till och ser fram emot att få följa er resa till en eftermarknadsservice i världsklass.  
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1. Inledning  
En stor del i att bemöta kunders behov och differentiera företagets erbjudande är att 

erbjuda tjänster och att ta hand om kunden också efter köpet (Anderson & Narus, 1995). 

Efter slutfört köp förväntar sig kunden en god service, speciellt om varorna kräver ett 

visst underhåll (Morris, Agrawal, & Agrawalet, 2006). Tillverkande företag erbjuder 

därför i allt större utsträckning tjänster i form av eftermarknadsservice. 

Eftermarknadsservice är i litteraturen ett väl utforskat område som idag anses vara en 

viktig källa till konkurrenskraft, kundnöjdhet, innovation och lönsamhet (Saccani, 

Gaiardelli & Songini, 2007a; Cavalieri, Gaiardelli & Ierace, 2007).  

 

Tidigare forskning visar på vikten av att integrera eftermarknadsservice i 

kärnverksamheten (Oliva & Kallenberg, 2003). En väl fungerande service har stor 

potential att skapa mer värde och tillväxt (Ulaga & Loveland, 2014). Shaharudin, 

Yusof, Elias och Mansor (2002) menar att en bra eftermarknadsservice leder till ökad 

kundlojalitet och bättre “brand reputation” och därmed är en del av “relationship 

management”. Det är kunden och dennes behov som är i fokus för att samarbeten ska 

leda till långa och fruktsamma relationer. Gaiardelli med flera (2007a) kommer vidare 

fram till att företag i allt större utsträckning bör se sin eftermarknad som en nyckel till 

differentiering och en potentiell vinstkälla (Gaiardelli, Saccani, & Songini, 2007b).  

 

Men trots att det läggs ner stora resurser på eftermarknaden är det fortfarande långt ifrån 

alla organisationer som får det att fungera bra och lyckas dra nytta av dessa fördelar 

(Morris med flera, 2006). Eftermarknaden ses ofta som ett nödvändigt ont istället för en 

potentiell affärsmöjlighet, och är ökänt för att vara just svårmanövrerat (Morris m fl, 

2006). Studier visar på att tillverkande företag som erbjuder service erhåller högre 

intäkter än företag som inte gör det, men samtidigt genererar de generellt lägre vinst 

(Neely, 2009). Just detta fenomen beskriver även Gebauer, Fleisch och Friedli (2014) 

som menar att företag upplever att det är svårt att exploatera de finansiella möjligheter 

som service erbjuder - något som benämns service-paradoxen (Gebauer m fl, 2014). 

Även andra författare har lyft fram problematiken kring eftermarknadsservice och 

menar att hälften av alla servicegivare gör blygsam vinst och att hela 25 procent av 
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servicegivare faktiskt förlorar pengar (Stanley & Wojcik, 2005). Det finns dessutom 

mer än intäkter att förlora om eftermarknaden inte fungerar då det i längden kan 

försämra företagets rykte och därmed skada viktiga kundrelationer, något som beskrivs 

vara extra viktigt för B2B-företag. Detta kan i sin tur ha effekter på den långsiktiga 

lönsamheten (Morris m fl, 2006). Eftermarknadsservice kan dessutom ses som en viktig 

del av produktutveckling och innovation, något företagen går miste om i större 

utsträckning om funktionen inte fungerar optimalt eller om man väljer att outsourca 

funktionen (Saccani m fl, 2006).  

 

Framtiden tros dessutom bringa än större utmaningar för företag med serviceverksamhet 

såsom ökad global konkurrens och pristransparens, förlängda produktcykler samt sänkta 

inträdesbarriärer för nya aktörer i och med ny teknologi, något som sätter ytterligare 

press på att eftermarknaden verkligen fungerar och inte blir en belastning för företaget 

(Differ, 2014).  

 

Enligt Gaiardelli, Saccani och Songini (2007b) har även försäljningen av så kallade 

sällanköpsvaror, eller hållbara varor, under de senaste åren avstannat samtidigt som 

marginalerna på produkterna minskat, något som ökar pressen på företagen att bli än 

mer konkurrenskraftiga (Bundschuh & Dezvane, 2003). Snabba förändringar i 

branschen såsom ökade krav från kunder på kvalitet, self-service och digitalisering av 

processer, särskilt i B2B- kontext, kan också göra att företagen får det svårare att 

tillfredsställa kraven på intäkter, lönsamhet och kundnöjdhet, vilket krävs i dagens läge 

med ökad konkurrens, allt på en och samma gång (Westerman, Bonnet & McAfee, 

2015).  

1.1 Problembakgrund 

Vikten av eftermarknad är som ovan beskrivits ett välstuderat ämne och en hel del 

forskning lyfter fram fördelarna och möjligheterna med att ha en fungerande 

eftermarknad. Eftermarknaden benämns som en möjlighet till ett ökat värdeskapande 

för kunden, lönsamhet och produktutveckling (Saccani m fl, 2007; Cavalieri m fl, 2007) 

men också som enbart en kostnad eller till och med ett “nödvändigt ont” varför 

funktionen ofta läggs över på en tredje part (Morris m fl, 2006).  
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Saccani m fl. (2006) utgår i sin studie från att företag kan ha olika perspektiv på sin 

eftermarknads roll och funktion och har i sin studie jämfört detta mellan olika 

industrier. Studien visar att olika företag har olika huvudfokus när det kommer till sin 

eftermarknadsservice och delar in dessa i tre kategorier: produktutvecklingsfokus, 

marknadsföringsfokus samt försäljnings- och lönsamhetsfokus. En liknande indelning 

görs också i en studie av Cavalieri m fl (2007) som istället identifierat fyra olika 

strategiska profiler eftermarknadsservicen kan anta; produktstöd, cash-generator, 

business-generator samt brand-fostering. Saccani m fl. (2006) drar i sin studie 

slutsatsen att det finns olika tidsperspektiv gällande eftermarknadens roll och 

övergripande företagsstrategier. Liknande rön gör Cavalieri m fl. (2007) som menar att 

företag kan bli bättre på att samordna sin företagsstrategi och dess prestationsmätning 

inom eftermarknaden med de strategier som finns på den operationella nivån.  

 

Gemensamt för dessa studier är att de tar upp eftermarknadens potentiella roll i 

företaget och att företag har ett specifikt huvudfokus för att nå de fördelar som 

eftermarknaden kan ge. Något som inte närmare berörs i dessa undersökningar är dock 

hur olika funktioner inom ett företag, såsom ledning, servicemedarbetare och 

fältarbetare ser på eftermarknadsservice och dess roll. Det perspektiv som tidigare 

beskrivits handlar istället i mångt om mycket om hur företaget i stort ser på 

eftermarknaden och vad dess roll för företaget ska vara. Varav man kan utgå ifrån att 

det främst är ledningen som bestämmer vilken roll eftermarknaden antar. Men hur ser 

man på eftermarknadsservice och vad betyder den för olika funktioner inom ett företag? 

Om det är så att perspektiven skiljer sig åt, finns det motsättningar mellan perspektiven 

som bidrar till eftermarknadens problem? Tidigare forskning utreder till stor del inte 

heller dessa frågeställningar i B2B-företag, vilket medför en avsaknad av B2B-

perspektiv på eftermarknadsservice i stort. Detta kan anses vara av extra stor vikt att 

utreda, då B2B-företag till stor del är beroende av långsiktiga kundrelationer, något 

eftermarknadsservice anses bidra till att skapa.  

 

Sammanfattningsvis är eftermarknad enligt forskningen en allt viktigare komponent för 

företags konkurrenskraft, inte minst i B2B-sammanhang. Trots den forskning som finns 

på området har företag i praktiken fortfarande svårt att få funktionen att fungera och vi 

frågar oss själva varför. Den tidigare forskningen fokuserar på hur företag kan uppnå de 
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olika fördelarna av eftermarknad genom att anta ett specifikt fokus eller perspektiv. 

Men då forskning saknas om olika funktioners perspektiv på vad eftermarknadens roll 

är finner vi det intressant att utreda denna frågeställning närmare. Vi vill därmed bidra 

med fördjupad kunskap om eftermarknadsservice faktiska roll för olika funktioner inom 

företaget. Är synen på funktionen olika beroende på vem i organisationen som frågas 

och vad har detta för underliggande orsaker? Vad får det för konsekvenser? 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Med utgångspunkt i ovanstående kontext avser denna uppsats att beskriva och skapa 

djupare förståelse för eftermarknadsservice och dess roll för olika funktioner inom 

företaget. I och med syftets explorativa karaktär avser uppsatsen att utreda och förstå 

hur eftermarknadsservice fungerar i dagsläget och varför den gör det. På så sätt syftar 

studien till att i förlängningen bidra med ny kunskap om vad det är som skapar de 

problem eftermarknaden upplever. Nedan formuleras problemställningarna mer 

specifikt;   

 

v Hur ser olika funktioner inom företaget på eftermarknadsservice och dess roll? 

v Vilka underliggande orsaker har deras syn och vad får det för konsekvenser?  

1.3 Definitioner  

Nedan definieras några begrepp som är återkommande i uppsatsen och viktiga för 

läsarens förståelse.   

 

Eftermarknad = Eftermarknadsservice inkluderar service som sker efter att det faktiska 

köpet gjorts och innefattar bland annat underhåll, tillhandahållandet av reservdelar samt 

teknisk support. Detta för att ge kunden en så problemfri produktlivscykel som möjligt 

(Vitasek, 2005; Saccani m fl, 2007). Eftermarknadsservice kan bestå av bokning av 

servicepersonal för underhåll, reparation, teknisk rådgivning, beställning av reservdelar 

eller uppgradering av tidigare köpt produkt (Saccani, Songini & Gaiardelli, 2006).    

 

B2B = B2B står för Business to business vilket är en transaktion mellan två företag och 

inte en transaktion mellan ett företag och en specifik individ, exempelvis mellan en 
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tillverkare och en grossist eller mellan en grossist och en återförsäljare (Investopedia, 

2017).  

 

Lejd = Lejdservice är en teknisk samarbetspartner som utför ärendet i tredje hand vilket 

kan liknas vid outsourcing (mejlkontakt med fallföretagets eftermarknadschef, 

20170418). 
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2. Metod 

2.1 Forskningsfilosofi 

Kunskap kan enligt Åsberg (2001) förvärvas på olika sätt. Vilken typ av ontologi, 

världsbild eller verklighetsuppfattning, och vilken typ av kunskap också kallat 

epistemologi är avgörande för studiens tillvägagångssätt. När det kommer till ontologi 

menar Åsberg (2001) att verkligheten ses på antingen ett automistiskt sätt eller holistiskt 

sätt. I det här fallet stämmer det holistiska synsättet bättre överens med den här studies 

karaktär då det innebär att tillvaron ses som en slags helhet som är mer än summan av 

delarna framför att förstå mindre delar av verkligheten för sig (Åsberg, 2001).  

 

När det gäller hur vi vidare väljer att se på kunskap blir epistemologin relevant. Åsberg 

(2001) ställer i det här fallet begreppen empirism och rationalism mot varandra. Den här 

studien syftar i större utsträckning till att dra slutsatser från en faktisk verklighet framför 

att utgå från redan sagda sanningar. Därmed placerar vi vår studie inom det empiriska 

fältet vilket innebär att ny kunskap nås genom att slutsatser dras av observationer av 

verkligheten. Rationalismen å andra sidan kan ses som empirismens motsats och syftar 

istället till att nå ny kunskap genom att utifrån logiska antaganden och redan definierade 

sanningar komma fram till en ny sanning. Det perspektivet känns mindre passande för 

den här studien då vi syftar till att nå en djupare mening och förståelse av ett fenomen 

utifrån våra egna observationer.  

 

2.1.1 Hermeneutik  

De olika sätt som kunskap kan ses på kan vidare ställas mot varandra. En vanlig 

indelning är att utgå från antingen positivism eller hermeneutik (Åsberg, 2001). För vår 

studie valde vi hermeneutiken då studiens syfte fokuserar på förståelse och tolkning 

samt att finna en djupare mening i det som respondenterna lyfter fram. Den 

hermeneutiska ansatsen menar att verkligheten består av innebörder som måste tolkas 

för att kunna förstås, istället för att det finns en objektiv verklighet. Med hjälp av 

tolkning som grundas på ens egen tidigare kunskap, förförståelsen, försöker människan 

därmed förstå sin livsvärld. Hermeneutiken ses som ett vetenskapligt perspektiv som 
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helt enkelt har med tolkning och förståelse att göra (Ödman, 2007). Vår studie syftar 

därmed inte till att generalisera i den mån som t ex. positivismen gör vilken i motsats till 

hermeneutiken står för objektivism och realism (Åsberg, 2001). Vi vill istället utifrån 

vår insamlade empiri inte bara beskriva en verklighet som den ser ut utan försöka förstå 

den i sitt sammanhang.  

Något vi vidare kommer att ha användning för inom hermeneutiken är de hermeneutiska 

cirklarna. Detta är ett begrepp som ofta nämns i samband med det hermeneutistiska 

synsättet och bildar tillsammans den hermeneutiska spiralen. Modellen anses typisk för 

tolkning, vilken växer fram i en cirkulär rörelse mellan det insamlade materialet och 

forskarens förståelse, vilket i sin tur leder till att skapa ny förståelse som kan tolkas och 

fördjupas. Utgångspunkten i spiralen är forskarens förförståelse vilken noggrant bör 

redovisas för läsaren då den kan ha en inverkan på forskningsprocessen och dess 

resultat (Gadamer, 1997). Ofta innehas en ganska liten förståelse av något från början 

och därför försöker man instinktivt lägga ihop mindre delar på olika sätt för att skapa 

förståelse. På så vis prövas olika mindre delar ihop med varandra för att skapa en större 

förståelig helhet. Hur dessa olika “delar” sedan passar ihop, finns egentligen inget facit 

på, utan består av en ständig process som Ödman (2007) kallar totalisering. På så vis 

består hermeneutiken av en ständig totalisering och de-totalisering där kontexten är 

avgörande för förståelsen (Ödman, 2007). I och med detta har vi valt att redogöra för 

just vår förförståelse i nästkommande avsnitt (se avsnitt förförståelse).  

 

När det vidare kommer till typ av hermeneutik har vi valt den objektiva hermeneutiken. 

Den syftar till att förstå aktören eller den tillfrågade bättre än den själv gör (Alvesson & 

Sköldberg, 2008), något vi anser passande då syftet är att få en slags helhetsbild genom 

intervjuer och datainsamling. Vi vill utifrån respondenternas handlingar och ord, både 

direkta och indirekta förstå respondenten. I enlighet med totalitetsprincipen har vi 

försökt att hitta en röd tråd i det respondenten säger och koppla ihop detta till en helhet. 

Vi tolkar därmed inte respondenternas ord i bokstavlig mening utan försöker förstå den 

bakomliggande innebörden och det icke uttalade. Därav anser vi att objektiv 

hermeneutik lämpar sig utmärkt för vår studie. 
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2.1.2 Förförståelse 

Som ovan nämnts har vi valt att använda oss av ett hermeneutiskt förhållningssätt vid 

tolkning och analys av det empiriska materialet. Detta innebär att vi har försökt lyfta 

upp teman bortom det konkreta och rent uppenbara och anta ett kritiskt förhållningssätt 

till oss själva och vår egen förförståelse. Enligt Gadamer (1997) handlar detta om att 

vara “verkningshistoriskt medveten” och innebär att vi i största möjliga grad vill 

kartlägga och redogöra för vår egen förförståelse och dess inflytande på 

forskningsprocessen.  

 

Vår förförståelse har i viss mån kunnat påverka den empiriska insamlingen då vi inför 

våra intervjuer läste på om relevant teori för att bättre kunna ställa frågor, förstå svar 

och ställa följdfrågor till respondenterna. Vi satte oss in i teorier om vad det enligt 

dagens forskning finns för syn på eftermarknadsservice och dess roll före 

empiriinsamling men försökte att förhålla oss öppet och inte forma våra intervjufrågor 

för mycket utifrån dessa perspektiv.  

 

Då det kommer till den organisation vi vill studera är förståelsen något mer fördjupad 

hos en av oss som är anställd på deltid av företaget. Vidare har vi båda också kunnat 

skapa oss en förståelse för själva organisationsformen i fråga genom tidigare kurser på 

universitet, framförallt under en tidigare kurs då vi studerade moderbolaget som helhet 

där vi fokuserade på deras industriella marknadsföring. När det vidare kommer till hur 

en serviceorganisation fungerar och hur de säljer tjänster finns också kunskaper sedan 

tidigare vilket kan påverka de slutsatser vi väljer att dra från empirin, något vi är väl 

medvetna om. Vi har i andra kurser inom vår utbildning också lärt oss att det inom 

organisationer finns olika incitament till varför verksamheten bedrivs som den görs.  

 

I och med den förförståelse som finns måste riskerna med att använda hermeneutik som 

forskningsfilosofi klarläggas. Detta så att förförståelsen som forskaren besitter från 

början istället fördjupas och därmed ser nya kunskaper istället för att en så kallad 

“negativ spiral” byggs upp utifrån tidigare fördomar och förutfattade meningar (Ödman, 

2007). Då dessa aspekter kan ha haft inverkan på forskningsprocessen och dess resultat 

är de viktiga att redogöra för redan här.  
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2.2 Ansats 

Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) finns det olika sätt att se på kunskap vilket 

påverkar vilken ansats studier antar. I och med det hermeneutiska synsätt som den här 

uppsatsen antagit blir det naturliga valet av ansats kvalitativt framför kvantitativt, vilket 

markeras med en svart prick i Alvesson och Sköldbergs (2008) figur 1 nedan. Detta 

motiveras genom att vårt fokus huvudsakligen handlar om tolkning och att förstå 

verkligheten utifrån den empiri vi har samlat in, något som stämmer överens med 

Bryman och Bells (2008) syn på vad som är kvalitativ forskning. Studien syftar alltså 

till att skapa en djupare förståelse av eftermarknad och den verklighet medarbetarna 

upplever, snarare än att generalisera utifrån denna verklighet. Dock anser vi att delar av 

den analys som görs kan generaliseras till andra organisationer med liknande 

utmaningar som de det valda fallföretaget står inför. 

 

 

  

Figur 1. Sanningsanspråk hos olika typer av teorier. Egenkonstruerad baserad på 

Alvesson & Sköldberg (2008:36).  

 

Vidare kommer den här uppsatsen anta ett abduktivt angreppssätt vilket innebär en 

blandning av den induktiva och deduktiva ansatsen (Bryman & Bell, 2008). Vi 

motiverar detta genom att vår första frågeställning skulle kunna ses som mer deduktiv 

då den bygger på redan existerande teori om att det finns olika synsätt och perspektiv på 

eftermarknadens roll. Dessa perspektiv kommer att tas upp i den teoretiska 

referensramen och kopplas ihop med empirin i analysen för att jämföra vad som 

stämmer överens och inte.  
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Vår andra frågeställning om vad som orsakar dessa skillnader eller likheter i syn mellan 

olika funktioner och vad det får för konsekvenser för företaget kan däremot ses som mer 

öppen, eller induktiv. Genom att utgå från den insamlade empirin och de teman vi 

identifierar vill vi utveckla ny teori, något den induktiva ansatsen ämnar att göra 

(Bryman & Bell, 2007). Den empiriska insamlingen utgår från verkligheten och har 

därefter analyserats med hjälp av existerande teori som ansetts relevant. Valet av 

abduktiv ansats går även i linje med den ontologi och epistemologi som valts och 

motiveras utifrån studiens explorativa syfte som vill bidra med ny kunskap och teori 

utifrån den verklighet vi mött. En nackdel med det mer induktiva angreppssättet kan 

dock vara att det finns risk för att forskaren styrs av tidigare forskning, vilket i sin tur 

påverkar resultaten (Patel & Davidsson, 2003). Vi valde därmed att till viss del vänta 

med att välja teorier kopplade till vår andra frågeställning till så sent som möjligt i 

uppsatsprocessen för att dessa i minsta möjliga mån skulle påverka analysprocessen. 

2.3 Fallstudie   

Enligt Bryman och Bell (2008) är det är av stor vikt att den valda designen bidrar till att 

uppfylla studiens syfte så väl som att besvara de frågor som ställts. Därmed baseras 

valet av forskningsdesign på vad som anses vara studiens “fall” (ibid). I detta fall 

innefattar “fallet” hur olika funktioner ser på eftermarknadsservice och vad deras syn 

beror på, samt vad det får för konsekvenser. Vi har valt att utreda detta i ett specifikt fall 

varav studien hädanefter klassificeras som en enkel fallstudie framför en flerfalsstudie. 

Valet motiveras genom att en enkel fallstudie enligt Gummesson (1991) utifrån sin 

informationsrikedom kan bidra till att utveckla teori och begrepp, något vi specifikt 

avser att göra i vår studie. Tidsmässigt kan en enfallsstudie också vara att föredra, då 

detta ger oss möjlighet att fördjupa oss mer i det enskilda fallet inom den tidsram som 

givits framför att generalisera (Bryman & Bell, 2007). På så sätt hänger valet av design 

också ihop med val av vetenskapligt perspektiv. 
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2.4 Datainsamling  

Information kommer med grund i val av forskningsfilosofi och ansats främst att samlas 

in som primärdata genom kontakt med anställda på det företag där studien utförs. 

Dessutom finns tillgång till företagets intranät. Valet av primärdata motiveras vidare 

genom att studien syftar till att skapa en djupare förståelse inom ett visst område. Från 

litteraturen har vi arbetat med sekundärdata, vilka till viss del kan anses bristfälliga då 

de ämnar besvara eller uppfylla andra syften än det som innefattas i denna uppsats. 

Dock inte i den grad att det påverkar studiens kvalitet.  

 

Intervjuer och samtal med de anställda kommer vidare att vara det främsta sättet att 

samla primärdata på. Enligt Bryman och Bell (2007) är detta det vanligaste sättet att 

samla information på, speciellt i kvalitativa fallstudier. Patton (1987) beskriver de fyra 

vanligaste intervju-formerna som “informal conversation interview”, “interview guide 

approach”, “closed, fixed response interview” och slutligen “standardized open-ended 

interview” varav vi i den här studien kommer att använda oss av den sistnämnda 

metoden. Detta eftersom den till viss del är strukturerad med nedskrivna frågor som 

intervjuaren vill ställa i en viss ordning samtidigt som den tillåter en viss frihet i de svar 

som den intervjuade lämnar. Vi vill ge respondenten en viss frihet i sina svar, men 

samtidigt systematiskt kunna tematisera, analysera och kategorisera dessa, och därför 

vill vi inte använda oss av den mer tidskrävande ostrukturerad intervjumetoden. Den 

strukturerade metoden har också valts bort då denna inte skulle uppfylla studiens syfte 

på samma sätt som när direkta frågor med endast ja eller nej svar används.   

 

Kontakt med intervjuobjekten förmedlades via fallföretagets eftermarknadschef och 

kundservicechef som frågade de anställda om de ville medverka. Vi tog även kontakt 

med fallföretagets direktör och produktchef för att be om intervjuer. Vi valde att 

genomföra intervjuerna personligen och inte via mejl eller telefon, för att kunna 

observera och få en viss känsla för svaren som gavs. Vi valde själva intervjuplats och 

träffade samtliga respondenter på företagets huvudkontor där vi bokat konferensrum. 

Själva intervjuerna utfördes i så stor mån som möjligt i enlighet med McNamaras 

(2009) kriterier för en väl genomförd intervju enligt nedan;  
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Figur 2. Genomförande av intervju, egenkomponerad baserad på McNamara (2009). 

 

Respondenter blev först informerade om syftet med uppsatsen, hur lång tid som 

intervjun beräknades ta samt kort om hur intervjun skulle gå till. Vi förtydligade även 

att den intervjuade kommer att få godkänna vad de sagt innan studien offentliggörs och 

att det som de säger inte kommer att vara kopplat till deras person utan anonymiseras. 

Slutligen frågade vi om respondenten godkände att intervjun spelas in i syfte att kunna 

transkribera och använda materialet till uppsatsen. Efter transkribering av materialet tog 

vi kontakt med respondenterna via mejl där vi tackade för att de hade ställt upp och 

delgav även kontaktuppgifter om de skulle vilja tillägga eller ändra något.  

 

2.5 Urval  

Målstyrt urval har valts framför slumpmässigt urval i enlighet med Pattons (1987) syn 

på kvalitativa urvalsmetoder. Han menar att vilken urvalsmetod som väljs är av stor vikt 

och beror till stor del på omständigheterna kring undersökningen så som om få eller 

flera olika aspekter inom samma population ska studeras. Logiken av meningsfullt och 

slumpmässigt urval ser olika ut varav resultaten vid slumpmässigt urval bedöms i för 

stor utsträckning utifrån rekommenderade urvalsgrupper och sannolikheter och handlar i 

för stor utsträckning om statistisk generaliserbarhet. Urvalet ska i detta fall därmed 

istället göras utifrån syftet av den individuella studien och dess kontext och blir därmed 

av målstyrd art (Patton, 1987:184-185).  

2.5.1 Urval fallföretag  

När det kommer till val av företag valdes ett välkänt svenskt B2B-företag som arbetar 

med eftermarknadsservice vilket uppfyller Pattons rekommendation om att utgå ifrån 
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studiens syfte. Med detta i åtanke valdes fallföretag A som även uttryckt att de haft 

problem med sin eftermarknadsservice och arbetar aktivt för att förbättra den i nuläget, 

något som också var ett av kraven för att vara ett relevant fallföretag för studiens syfte 

och därmed urval. Vi valde vidare att fokusera på företagets funktioner internt såsom 

företagets ledning, medarbetarna på serviceavdelningen och de som jobbar ute på fält. 

Externa aktörer såsom kunder och leverantörer har därmed inte utretts med hänvisning 

till studiens snäva tidsram och fokusering på organisationsinterna teman. 

2.5.2 Urval intervjupersoner  

Som respondenter har vi i enlighet med Hedins (1996) rekommendationer valt 

respondenter som är så olika varandra som möjligt. Detta eftersom vi vill åt en slags 

bredd i de svar vi får. Vi har även försökt välja ut intervjupersoner som vi upplever kan 

mycket om området eftermarknadsservice och har en tydlig koppling till avdelningen. 

Också här blir därmed urvalet av respondenter enligt Bryman och Bell (2008) återigen 

målinriktat. Samtliga respondenter har vidare intervjuats genom semi-strukturerade 

intervjuer och tre olika men dock likartade intervjuguider har använts vilka presenteras 

mer utförligt i bilaga 1-4. Praktiskt sett har vi valt totalt åtta olika personer med sex 

olika befattningar eller funktioner på företaget för att representera en så bred bild av 

deras syn på eftermarknadsservice som möjligt. De funktioner som valts ut är direktör, 

eftermarknadschef, produktchef, kundservicechef, kundservicemedarbetare samt 

servicetekniker.  

Intervjustrukturen sammanställs i följande tabell: 

 Funktion  Intervjudatum 

Direktör 

Eftermarknadschef  

Produktchef 

Kundservicechef  

Kundservicemedarbetare 

Servicetekniker  

Servicetekniker 

Konferens 

2017-03-16 

2017-03-16 + mejlkontakt 

2017-03-22 

2017-03-16 

2017-03-15 

2017-03-15 

2017-03-15 

2017-03-23 & 24 
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Tabell 1. Intervjustruktur, egenkonstruerad 

 

Nedan beskrivs även organisationens hierarki i ett organigram, där de funktioner som 

intervjuats har markerats med kursiv, fet stil och röd färgläggning för att förtydliga på 

vilken nivå inom organisationen de ligger.  

 

 

Figur 3. Egenkonstruerat organigram av fallföretagets organisation (Mars, 2017)  

2.6 Analysmetod  

Inom den kvalitativa forskningen är det vanligt med antingen en empiristyrd- eller 

teoristyrd tematisk analys. Eftersom vi har en abduktiva ansats kan man säga att vi har 

en blandning av de två olika metoderna. Genom att börja med att utgå ifrån teori för att 

besvara vår första frågeställning hur olika funktioner ser på eftermarknadsservice och 

dess roll kan man säga att vi använde oss av den teoristyrda analysmetoden (Braun & 

Clarke, 2006). Detta eftersom vi valde att utgå ifrån redan befintliga perspektiv på 

eftermarknad och sedan applicerade dessa teorier på den empiri vi samlat in för att se 

vad som stämde överens och inte. När vi utformade våra frågor till intervjuerna utgick 

vi också till viss del från dessa teorier. Utifrån svaret på frågeställning ett gick vi sedan 

vidare till frågeställning två.  
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För att besvara vår andra frågeställning, vad som orsakar funktionernas syn och vad det 

får för konsekvenser, bearbetade vi intervjumaterialet och våra egna observationer 

ytterligare. Detta för att identifiera teman utifrån empirin som vi därefter kunde utgå 

ifrån vid val av teorier att apllicera. Metoden som användes här kan därmed liknas med 

den empiristryda analysmetoden vilket innebär att man samlar in empiri först för att 

sedan finna teman och applicera teori på dessa (Braun & Clarke, 2006). Tematiseringen 

gjordes först genom en vågrät analys där all transkriberad text gicks igenom och ord, 

meningar och sammanhang som ansågs relevanta för frågeställningen markerades. Vi 

plockade även ut citat som vi ansåg extra representativa för vad vi tolkar att 

respondenterna tycker och känner. Därefter sorterades de olika citaten från varje tema i 

olika grupper samt benämndes med ett övergripande begrepp eller så kallat tema. När vi 

valde teman kan man säga att vi aktivt letade efter orsaker till varför man ser på 

eftermarknaden som man gör i just sin funktion, vilket besvarar vår andra 

frågeställning. Vi identifierade teman i de olika respondenternas svar som vi sedan 

försökte relatera till varandra. Vi försökte alltså komma fram till gemensamma teman 

som kunde uppfattas som återkommande hos samtliga respondenter. De huvudteman 

som vi identifierade blev slutligen; kultur, kunskap och organisationsstruktur.  

 

För att skapa en överblick av materialet delade vi in vad varje respondent sagt på varje 

tema i matriser som kommer att presenteras i analysen. Detta, dels för vår egen 

förståelse och överblick av materialet, men också för att den som läser uppsatsen ska få 

en bättre bild av vad som sagts i empirin och inte tvingas sammanfatta och analysera 

vad denne läst på egen hand. På så sätt hoppas vi att matriserna kan bidra till en mer 

lättförståelig empiri, analys och slutsats. Nedan har vi ritat en modell som förklarar i 

bildform hur vi gått tillväga; 
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Figur 4. Vår studies analysmodell (egenkonstruerad) 

2.7 Metodkritik   

Viktigt att nämna är att en av författarna arbetar på fallföretaget vilket kan bidra till att 

resultaten till viss del skulle kunna anses vinklade. Alla respondenter och de som vi fört 

samtal med arbetar vidare på fallföretaget vilket också kan bidra till en vinklad bild av 

verkligheten. Vi har för att komma runt detta försökt att förhålla oss extra kritiskt till 

den information som delgivits oss.  

 

När det kommer till genomförandet av intervjuerna valde vi att agera enligt Thuréns 

riktlinjer (1992) för att inte gå miste om intryck. Den ena var intervjuledare, samtidigt 

som den andra observerade beteende, respons osv. Stor vikt lades vid att förstå 

respondenten och annars var vi noga med att fråga om något verkade oklart. Vidare 

planerades pauser mellan intervjuerna för att inte låta intervjuerna påverka varandra för 

mycket samt för att kunna stämma av intryck och känslor med varandra.  

Vi var redan innan intervjuerna medvetna om Thuréns argumentation om varför ett fåtal 

källor och våra egna observationer är av stor vikt. Därför består vår empiri i första hand 

av är de intervjuades respons och i andra hand av vad vi hämtat från sekundärkällor 

såsom presentationer och dokument.  

 

Vi har i vårt skrivande försökt ta hänsyn till den akademiska världen, läsare hos 

fallföretaget samt eventuella övriga läsare. Detta kan ha format vårt skrivsätt och gjort 

att vi har valt att förtydliga och förenkla saker som kan vara självklara för en 
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yrkesgrupp men inte för en annan. I enligheten med Thuréns rekommendationer har vi 

för att öka studiens sanningsenlighet även bett oberoende personer samt anställda i 

fallföretagets ledning att läsa vår empiri och analys för att förstå hur de tolkar våra 

omskrivningar. Detta i syfte att se om deras tolkning stämmer överens med våra.  

 

2.7.1 Kvalitetskriterier 

Kvalitet kan mätas i de två koncepten validitet och reliabilitet eller trovärdighet 

(Bryman & Bell, 2008). En hög validitet innebär att studien faktiskt utreder det som den 

hade för avsikt att utreda, medan trovärdighet innebär en hög grad av kredibilitet. Vilka 

kvalitetskriterier som används tar sin grund i den kvalitativa ansats som valts. De 

kriterier som här kan diskuteras är på övergripande nivå kvalitet i vetenskapligt 

perspektiv, intern logik och etiskt värde. Det vetenskapliga perspektivet är viktigt att 

framhäva så att det inte blir “dolt” för läsaren utan ska tydliggöras och förklaringar 

kring val och dess påverkan på studien ska vara tydliga vilket vi har redogjort för i det 

första avsnittet av metoden. Då vår studie har ett hermeneutiskt angreppssätt är vår 

förförståelse ett viktigt inslag för studiens kvalitet varför vi har redogjort för denna i 

avsnitt 2.1 Forskningsfilosofi Hermeneutik. Detta för att kartlägga vår egen förkunskap 

som kan komma att påverka studiens resultat och därmed kvalitet. För att ytterligare öka 

studiens kvalitet har vi även valt att skriva detta separata avsnitt om metodkritik.  

 

2.7.2 Intern Logik  

Den interna logiken är enligt Howe och Eisenhart (1990) uttryckt som en harmoni 

mellan forskningsfrågor, datainsamling och analysteknik, där forskningsfrågorna bör 

vara styrande för insamlingen och analysen. Det är något som påverkar läsbarhet och 

förenklar förståelsen och kvaliteten för läsaren. Detta kan anses problematiskt då man i 

kvalitativ forskning ofta råder forskaren att gå in med ett öppet sinne i ett teoretiskt fält 

och ha ett allmänt fokus eller intresse för något, snarare än att formulera specifika 

frågeställningar direkt. Vi har i största möjliga mån försökt uppnå harmoni mellan 

forskningsfrågor, metod och analys, då vi gick in i forskningsfältet med ett ganska öppet 

“sinne” för att sedan anpassa studiens frågor, metod och analys efter hand. 
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2.7.3 Etiskt värde  

Det tredje kvalitetskravet vi tar upp är etiskt värde vilket innebär till vilken grad 

uppsatsen uppvisar god etik. Howe & Eisenhardt (1990) diskuterar hur detta kan bli 

problematiskt då ett högt etiskt värde ofta reducerar andra kvaliteter i studien såsom 

dess validitet. Huvudsaken benämns dock ofta vara att forskaren är sanningsenlig (ibid). 

I det här avseendet har vi valt att följa fyra etiska krav som bör efterföljas av varje 

forskare: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2009). Vi har i enlighet med dessa riktlinjer 

informerat våra respondenter i förväg och i samband med intervju berättat om studiens 

syfte och genomförande, att deltagandet är frivilligt och att insamlat material endast 

kommer att användas för studiens syfte. I samband med detta delade vi även muntligen 

och via mejl ut vår kontaktinformation med telefonnummer och mejladress. Vidare har 

vi valt i största möjliga mån anonymisera uppsatsen. Detta innefattar därmed 

anonymisering av företagsnamn, avdelningsnamn och bransch. Detta för att 

informationen som vi fått ta del av, och de tolkningar vi gjort, inte ska kunna vändas 

mot företaget eller respondenterna som ställt upp. Vi har vidare haft tillgång till 

företagets intranät vilket har möjliggjort att vi självständigt har kunnat ta kontakt med 

intervjuobjekten vilka på så sätt getts en än större grad av anonymitet. Vi har även valt 

att beskriva respondenternas bakgrund i så liten utsträckning som möjligt samt att 

blanda de svar respondenterna lämnade i de fall fler personer intervjuades. Detta så att 

det inte ska gå att veta exakt vem som sagt vad. När vi intervjuade chefer var vi vidare 

tydliga med att vi i uppsatsen inte skulle nämna deras namn, utan istället referera till 

deras funktion.   

 

Vi har levt upp till de etiska kraven genom att delge fallföretaget och dess respondenter 

tillräckligt med information om vad studien ska handla om och understryka deras 

frivillighet att delta. Att ingen information som kan anses känslig för fallföretaget ska 

publiceras och att de uppgifter som lämnats behandlas med största möjliga sekretess. 

Att anonymitet appliceras i största möjliga mån och det insamlade materialet används i 

forskningssyfte. Slutligen har alla medverkande fått godkänna sina uppgifter i form av 

respondentvalidering.  
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2.7.4 Trovärdighet  

LeCompte och Goetz (1982) tar upp två typer av reliabilitet; intern och extern. Den 

externa reliabiliteten handlar om den grad den fullföljda studien skulle kunna 

genomföras på exakt samma sätt igen, vilket kan skapa problem vid kvalitativa studier. 

Detta beror på att människor kan påverka studiens resultat och genomförbarhet. Skulle 

vi göra om studien, med samma respondenter, intervjufrågor och observationer skulle 

förmodligen andra aspekter komma fram. Förmodligen skulle även liknande aspekter 

som de vi har kommit fram till träda fram, då de är så pass stark utbredda i 

organisationen. Detta för att respondenter tenderar att ändra och omformulera sina 

uttalanden och inte komma ihåg vad de de facto berättat, något vi märkte tydligt när vi 

bad våra respondenter se över sina uttalanden. Intern reliabilitet är relevant då fler än 

forskare har varit delaktiga i att utveckla och driva studien framåt. Det är viktigt att 

forskarna är överens när det gäller deras egna tolkningar av respondenternas svar, 

observationer och reflektioner (LeCompte & Goetz, 1982). Vi var båda väldigt ense i 

vår åsikt om hur vi hade tolkat våra respondenter då vi utgick från transkriberingarna 

när vi analyserade varje intervju enskilt.  

 

2.7.5 Litteratursökning 

Vi har i enlighet med Bryman (2008) sökt efter litteratur som är relevant för att ligga till 

grund för vår teori och vi har använt ett kritiskt förhållningssätt när vi har gått igenom 

vilka källor som valts. Litteraturinsamlingen har i första hand skett via UniSearch, 

vilket vi har fått tillgång till genom biblioteket vid Linköpings universitets hemsida. Vi 

har även använt databaserna Scopus och LIBRIS i andra hand. Vetenskapsrådet (2017) 

benämner artiklar som finns i databaserna tillgängliga för peer review eller sakkunnig 

granskning. Detta innebär att andra forskare har läst och godkänt artikeln (ibid). I tredje 

hand har vi använt oss av Google Scholar.  
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3. Teoretisk referensram 

Vi kommer i det här avsnittet att presentera olika teorier om eftermarknadens roll, 

kultur, kunskap och organisationsstruktur som tillsammans utgör grunden för studiens 

analysmodell. I valet av teori har vi gått fram och tillbaka mellan insamlad empiri och 

teori och kontinuerligt gått tillbaka till våra val av teorier för att se om vi behöver 

lägga till, ta bort eller ändra någonting. Vi har också medvetet valt att vänta med att 

bygga stora delar av det teoretiska skelettet då vi först velat se vilka teman som trätt 

fram genom tolkning av empirin, utan att tolkningsarbetet skulle påverkas av tidigare 

forskning i allt för stor grad.  

3.1 Perspektiv på eftermarknadsservice 

Vi kommer att börja med att presentera forskning om existerande perspektiv på 

eftermarknadsservice. Detta för att i vår analys kunna besvara vår första frågeställning 

om hur olika funktioner ser på eftermarknaden och dess roll. Det första perspektivet är 

kundserviceperspektivet vilket handlar om vikten av att serva kunden och därigenom få 

ökat kundvärde. Det andra perspektivet är lönsamhetsperspektivet vilket handlar om att 

utnyttja eftermarknadsservice som en möjlighet till ytterligare intäkter. Det tredje 

perspektivet talar om eftermarknadsservice som en källa till innovation och 

produktionsutveckling och slutligen presenteras det fjärde perspektivet, “nödvändigt 

ont”, vilket innebär att eftermarknadsservice enbart erbjuds av företag då det förväntas 

av deras kunder.  

 

Vi vill utifrån den här teorin jämföra likheter och skillnader mellan den insamlade 

empirin och den teori som presenteras här. Är perspektiven applicerbara? Kan vi 

återfinna de olika perspektiven i respondenternas svar eller finns det andra relevanta 

perspektiv? Vi har när det gäller analys av empirin försökt att förhålla oss så öppet till 

det insamlade materialet som möjligt och därmed anta ett kritiskt förhållningssätt när 

det gäller att applicera den redan existerande teorin. För att analysen av respondenternas 

svar ska bli mer djupgående kommer vi att i analysen använda oss av Scheins (2010) 

analysmodell om olika nivåer av kultur.  
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Nedan sammanfattas hur vi kommer att använda teorin som presenteras nedan;  

 
Figur 5. Teorimodell (egenkonstruerad) 

 

3.1.1 Kundperspektiv  

Eftermarknaden och dess roll för företaget är i litteraturen ett omdiskuterat ämne. 

Murali, Pugazhendhi och Muralidharan (2016) menar att service skapas i själva mötet 

med kunden, och att denne därmed är det viktigaste. Redan 1954 beskrev Peter Drucker 

kundfokus som;  

“it is the customer who determines what a business is, what it produces, and whether it 

will prosper” (Peter Drucker, 1954:68). Ett synsätt som bara växt sig starkare sedan dess 

(Shah, Rust, Parasuraman, Staelin & Day, 2006). Dagens högre krav på produktivitet 

inom marknadsfo ̈ring, o ̈kad marknadsdiversifiering samt o ̈kad konkurrens tvingar 

företag att flytta fokuseringen från själva produkten till den individuella kunden och 

dennes preferenser (Shah m fl, 2006). Tidigare har huvudfokus legat vid att lyfta fram 

produktens funktioner och fördelar, vilket flyttades till det nya tankesättet, som handlar 

om att möta och tillfredsställa den specifika kundens behov (Shah m fl, 2006). Eftersom 

kundfokus blir allt viktigare har fler företag också börjat erbjuda tjänster i form av 

eftermarknadsservice. Detta eftersom en stor del i att bemöta kunders behov och 

differentiera företagets erbjudande är att ta hand om kunden också efter köpet 

(Anderson & Narus, 1995). Inom eftermarknad diskuteras olika fokus såsom kundfokus 

eller marknadsföringsfokus (Saccani mfl., 2006). När ett företag antar ett 

marknadsföringsperspektiv fokuserar de på information som kan hjälpa till att öka 

kundnöjdhet och lojalitet över tid, och på så sätt stärka sina långsiktiga relationer till 

leverantörer och kunder, vilket är en typ av relationsmarknadsföring (ibid).  Liknande 
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resonemang förs av Cavalieri med flera (2007) som förespråkar att eftermarknaden bör 

fungera som ett centrum för investeringar med fokus på produkt, kvalitet och 

funktionalitet, också ett sätt att öka sin kundnöjdhet och långsiktiga kundlojalitet (ibid). 

Men trots att vikten av kundfokus länge lyfts fram av forskningen har företag svårt att 

helt övergå till att bli kundfokuserade. De finansiella mått som tidigare använts för 

prestationsmätning har varit svåra att överföra till de mjukare mått och värden som ska 

försöka mäta värde för kunden. Andra möjliga faktorer till svårigheterna som tas upp är 

organisationsstruktur och kultur (Shah m fl, 2006). Dessutom är det inte ovanligt att 

kundernas verkliga preferenser för service är helt okända för företaget (Kurata & Nam, 

2010) något som också identifieras som en viktig faktor för att röra sig mot ökat 

kundfokus (Tuli, Kohli & Bharadwaj, 2007). Företagen behöver därmed bli bättre på att 

förstå och anpassa sina erbjudanden till kundens specifika behov (ibid).  

 

3.1.2 Lönsamhetsperspektiv  

Eftermarknadsservice beskrivs inte bara som ett sätt att serva sina befintliga kunder, 

utan även som en konkurrensfördel och strategisk möjlighet att tjäna pengar på 

(Gaiardelli m fl, 2005), en potential som allt fler företag tar i beaktande (Gaiardelli m fl, 

2007). Att satsa mer på eftermarknadsservice, i ett vinstskapande syfte, är ett perspektiv 

som förekommer i större utsträckning idag och är av växande intresse. Forskare säger 

att erbjuda service i samband med försäljning av produkter har blivit en trend som växer 

sig allt starkare, då företag insett att mängder av pengar läggs på produkter som redan 

ägs (Morris m fl, 2006). Eftermarknadsservice erhåller marginaler med stor potential för 

höga vinster, något allt fler företag inser och aktivt strävar efter (ibid). Detta kan ha att 

göra med att vinstmarginalen på en produkt är högre om företaget erbjuder 

eftermarknadsservice, jämfört med om företaget inte skulle erbjuda det (Alexander, 

Dayal, Dempsey & Vander Ark, 2002). Detta, som benämns lönsamhetsperspektiv inom 

forskning kring eftermarknadsservice, diskuterar också hur företag ska gå tillväga för att 

ta tillvara på denna potential (Morris m fl, 2006).  

 

Saccani med flera (2006) tar upp lönsamhetsperspektivet genom att beskriva 

eftermarknadsservice som en möjlig ‘cash generator’, vilket betyder att eftermarknaden 

kan bli en bra källa till intäkter genom försäljning av installation, reservdelar och 
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service till redan befintliga kunder. Företagen får en chans att tjäna ytterligare pengar på 

samma produkt under en längre tid i produktcykeln. En annan roll som beskrivs är den 

som ‘business generator’ vilket innebär att eftermarknaden slår upp nya 

affärsmöjligheter för företag att utnyttja också efter själva försäljningspunkten genom 

att de kan nischa sig efter kundens specifika behov (ibid). Också Gebauer m fl (2014)  

 

skriver i sin artikel att lönsamhet är ett av motiven till varför företag går in på 

tjänstemarknaden.  
 

3.1.3 Innovationsperspektiv  

Förutom lönsamhets- och kundfokuset för eftermarknadsservice menar forskningen att 

funktionen också kan inta rollen som innovatör eller produktutvecklare. Enligt Saccani 

med flera (2006) kan eftermarknaden bidra med information om produkterna och dess 

underhåll som kan understödja ny design och utveckling av nya produkter. Begreppet 

value-co creation diskuterar bland andra Stenros-Aarikka och Jaakkola (2012) som 

menar att interaktion mellan kunder och leverantörer är nyckeln inom B2B till 

värdeskapande för både kund och leverantör. På så sätt är det upplevda värdet för 

kunden det primära vilket skapas genom ömsesidigt samarbete mellan köpare och 

säljare både under problemlösnings- och själva värdeskapande-processen (ibid). Något 

som alltså också kan appliceras på eftermarknadsservicen och dess process för att bygga 

närmare relationer till leverantörer och kunder, samt skapa bättre produkter. Att ligga i 

framkant när det gäller produktutveckling och innovation av sina redan existerande 

produkter är något som bör ske kontinuerligt och som blir allt viktigare för företagens 

konkurrenskraft i den allt mer föränderliga affärsmiljön (Tushman & Nadler, 1986).  

 

3.1.4 Nödvändigt-ont  

Att återställa tidigare fel och ta hand om garanti-problem, är något som många företag 

fortfarande ser på som ett onödigt ont framför en möjlighet att uppnå ovan diskuterade 

fördelar (Cavalieri m fl, 2007). Trenden är att fler företag inser möjligheterna med att 

utveckla och bli riktigt bra på serviceverksamhet (Morris m fl, 2009). En vanlig orsak 

till detta är att det endast är företag som tar hand om sin eftermarknad på ett effektivt 



   25 

sätt som lyckas tjäna pengar på den. Annars är det lätt att verksamheten inte prioriteras 

och förblir misskött (ibid). I sin artikel från 2005 beskriver Gebauer med flera (2005) 

fenomenet service-paradoxen. Det innebär att företag finner det väldigt svårt att utnyttja 

den finansiella potential som finns när de erbjuder service. Ett utökat tjänsteutbud och 

serviceverksamhet innebär högre kostnader för företaget samtidigt som företagen har 

svårt att få ut motsvarande avkastning, vilket utgör själva paradoxen. Paradoxen har 

enligt studien tre underliggande huvudorsaker: att fo ̈retag o ̈nskar mer avkastning fra ̊n 

service än vad de tror är mo ̈jligt att uppna ̊ och istället väljer att helt avsta ̊ från att 

etablera en egen service, att ledningsgruppen pa ̊ företaget inte ser någon potential i 

investeringar av serviceerbjudanden och därför är skeptiska till etablering på marknaden 

och slutligen att en etablering innebär utökning av service och tjänsteverksamhet 

förbundet med stora risker vilket avskra ̈cker fo ̈retagsledningen som därför blir aktivt 

avståndstagande (ibid). Gebauer mfl. (2005) beskriver i sin studie ett flertal åtgärder för 

att företag ska kunna undvika paradoxen och därmed bli mer lönsamma i sin 

serviceorganisation: att skapa en marknadsorienterad serviceutveckling, att identifiera 

kundbehovet och anpassa serviceerbjudandet, utnyttja relationsmarkandsfo ̈ring, inrätta 

en specifik serviceorganisation som fokuserar pa ̊ servicestrategiens ma ̊l och slutligen att 

företaget etablerar en egen servicekultur (ibid).  

 

Utifrån den teori som presenteras ovan har vi redogjort för att det finns olika perspektiv 

på eftermarknadsservice, vad den ska bidra med till företagets verksamhet och dess roll. 

Vi kommer i analyskapitlet återkomma till denna teori för att se vart våra respondenter 

placerar sig i frågan om perspektiv på eftermarknadsservice och dess roll, för att sedan 

gå vidare till vår andra frågeställning, varför de ser på eftermarknad som de gör samt 

vilka konsekvenser detta får.  

 

3.2 Underliggande orsaker 

För att besvara vår andra frågeställning; vad är de underliggande orsakerna till de olika 

funktionernas syn på eftermarknad, och vad får det för konsekvenser kommer vi att gå 

vidare till teorier kring de teman som trätt fram under tolkningsarbetet av vår empiri och 

som närmare beskrivits i avsnittet för analysmetod. De teman som legat till grund för 
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våra val av teoretisk referensram är: organisationskultur, kunskap och slutligen 

organisationsstruktur.  

I avsnittet om organisationskultur behandlas olika synsätt på kultur enligt Alvesson 

(2002) och Schein (2010). Vikten av gemenskap och identitet i en organisationskultur 

samt skillnaderna mellan en förklarings- och en åtgärdskultur presenteras då de är 

begrepp som kommer att diskuteras i analysen. Detta då vi identifierat dessa aspekter 

som problem i fallföretaget, och som gemensamma aspekter respondenterna pekar på. 

Avsnittet om kunskap presenterar hur kunskapsdelning och tyst kunskap påverkar 

organisationen vilka också är koncept som kan både kännas igen, men också ifrågasättas 

i vårt fallföretag. Vi har valt att presentera detta teoretiska avsnitt för att kunna 

analysera mer djupgående vad våra respondenter har berättat om deras syn på kunskap 

och erfarenheter av kunskapsdelning. Vi vill därmed utreda hur delning av kunskap 

påverkar de olika funktionernas syn på eftermarknadens roll. Slutligen presenteras även 

teori om organisationsstruktur med fokus på den funktionsindelade organisation och 

intern struktur såsom lösa kopplingar. I analysen för vi en diskussion om hur företagets 

övergripande struktur kan påverka den syn som finns på eftermarknad hos olika 

funktioner. Nedan sammanfattas hur vi arbetat med uppbyggnaden av dessa teorier i en 

modell:  

 

 
Figur 6. Uppbyggnad av teorier (egenkonstruerad) 
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3.2.1  Organisationskultur  

Organisationskultur är sedan länge ett omdebatterat och brett begrepp. Dess definitioner 

och perspektiv är därmed många (Alvesson, 2001). Flera forskare menar att 

företagskulturen inte existerar oberoende av sin omgivning utan påverkas av yttre 

aspekter (Alvesson, 2001; Schein, 2010). Edgar Schein definierar begreppet 

organisationskultur som följer; [...] “Ett mönster av gemensamma antaganden som 

gruppen har lärt sig när den löst sina problem med extern anpassning och intern 

integration - och som har fungerat tillräckligt bra för att betraktas som fungerande och 

som därför bör överföras till nya medlemmar som det korrekta sättet att uppfatta, tänka 

och känna i förhållande till dessa problem” (Översatt av Bruzelius & Skärvad, 1995).  

 

Gimenez-Espin, Jiménez-Jiménez och Martinez Costa (2013) definierar istället 

organisationskultur som en blandning av övertygelser, värderingar och normer medan 

Granér (1994) menar att det är specifikt normer som är grunden för organisationskultur. 

Granér menar att normer är de outtalade reglerna om hur vi ska reagera, känna, tänka 

och agera i specifika belägenheter. Schneider (2013) definierar vidare 

organisationskultur som hur medarbetarna reagerar på övertygelser, värderingar och 

grundläggande antaganden och hur dessa sedan implementeras hos nya medarbetare.  

Organisationskulturen uppfattas på så sätt av nya medarbetare som det rätta och enda 

sättet att bete sig på (Schneider, 2013)  

 

Alvesson (2001) menar kulturen i första hand påverkar omgivningen men att 

företagsledningen också har en stor inverkan på organisationskulturen. På så sätt kan 

man se kulturen som ett styrmedel. Ett av ledningens viktigaste uppdrag är just att 

påverka kulturen vilket de kan göra genom sin ledarstil. Detta i sin tur kan påverka 

andan på arbetsplatsen positivt, öka motivation och trivsel samt minska risken för 

konflikter och motstånd mot förändringar. Detta är viktiga aspekter för att kreativitet 

och nya idéer ska spridas inom organisationen (ibid). Ledningen kan även bidra till en 

bättre organisationskultur genom att påverka hur medarbetarna uppfattar sina 

arbetsuppgifter och respekteras av de andra anställda. Om de anställda kan identifiera 

sig med organisationskulturen kommer de även att vara mer lojala mot företaget, vilket 

på lång sikt också uppfyller ledningens mål om ökad produktivitet och lönsamhet 

(Alvesson, 2015).  
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Schein (2010) utvecklade under 80-talet en modell om organisationskultur som kan 

delas in i tre nivåer och användas för att analysera ett företags organisationskultur. Tittar 

vi istället på Scheins normer och regler så är de nödvändiga för att gruppens 

medlemmar ska känna sig trygga. Enligt Schein skapas kultur av olika element som 

bildar ett mönster och uppstår för att vi människor behöver ordning och tydliga riktlinjer 

att förhålla oss till. En av Scheins (2010) mest kända modeller är den om kulturens olika 

nivåer som han delar upp i artefakter, uttalade värderingar och grundläggande 

värderingar, en modell vi endast presenterar kort då vi istället kommer använda oss mer 

av den i analysen. Den första nivån av företagskultur handlar om det vi kan se, det 

Schein benämner artefakter. Där ingår det som ses, känns och hörs då en ny 

gruppkonstellation med en okänd kultur stöts på. För att få en uppfattning om vad 

artefakterna i en grupp betyder måste en längre tid spenderas i gruppen. Om kulturen 

skall förstås på riktigt menar Schein att “prata med insiders” för att ta analysen till nästa 

nivå vilken är de uttalade värderingarna (Schein, 2010). De uttalade värderingarna 

handlar om värderingar som har inflytande på gruppens medlemmar och är ofta uttalade 

genom organisationens styrdokument och rapporter. Här ryms också hur 

gruppmedlemmarna ska bete sig i specifika situationer genom uttalade moraliska och 

etiska riktlinjer. De uttalade värderingarna menar Schein (2010) skapas genom att 

personer inom organisationen, oftast någon i en ledande position, övertygar 

underordnade att ett visst problem bör lösas på ett visst sätt. Den tredje nivån 

grundläggande antaganden innefattar värderingar som är så djupt rotade i organisationen 

att organisationens medlemmar tar de för givet. Det är svårt att från insidan peka på 

dessa då de delvis är omedvetna. De grundläggande värderingarna sägs ha en stor 

inverkan på företagskulturen och ligger till grund för de värderingar och beteenden som 

skapas och finns (Schein, 2010). 

 

Gemenskap och identitet 
Chalofsky (2008) för vidare resonemanget om hur viktig en gemensam kultur är som 

drivare till ökat värdeskapande för företaget. Han menar att ju mer resurser och vikt som 

läggs på individen, desto mer bidrar individen till företaget. Han menar att det inte är de 

direkta fördelarna som får de anställda att trivas, utan det är kulturen som från början 

föder dessa fördelar. Detta bidrar på så sätt till att de anställda är mer lojala mot sin 
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organisation (Chalofsky, 2008). Björnelid (2011) håller med om detta och exemplifierar 

hur man stärker företagskulturen genom att anordna seminarier där medarbetarnas 

reaktioner, förslag och planer får komma fram och utvärderas. För att tidigt motverka 

eventuellt motstånd mot förändringar som genomfördes infördes medarbetarsamtal och 

antalet hierarkiska nivåer mellan medarbetare och chef utökades, så att de anställda 

skulle få en uppfattning att de hade mer inflytande över sin arbetssituation än vad de 

egentligen hade (Björnelid, 2011).  

 

Chalofskys resultat visar dessutom på att en organisation som vill skapa en bra kultur 

för sina medarbetare tar hänsyn till deras anställdas liv också utanför jobbet så som 

familj, intressen och personliga behov. På så sätt inser de mest framgångsrika företagen 

att desto bättre balans människor har i sina liv, desto bättre kommer de att prestera på 

jobbet. Slutligen menar Chalofsky (2008) att det viktigaste för att få sina medarbetare 

verkligen motiverade är att få dem att förstå att deras faktiska och specifika jobb gör en 

skillnad och fyller en funktion och mening för företaget. När en anställd känner att han 

eller hon arbetar och känner sig delaktig, att denne trivs med sina kollegor, att ens röst 

blir hörd och att ens arbete är meningsfullt kommer denne på riktigt känna att den är del 

av en gemenskap eller “a community” varav artificiella motivatorer kommer bli mindre 

viktiga för organisationens medarbetare (ibid).  

 

Vidare definierar Robert Levering i sin bok “A great place to work” från 1988 vad det 

är som utgör en bra organisationskultur. Han menar att de avgörande faktorerna för 

detta och de anställdas trivsel är förtroende, respons, rättvisa, stolthet och kamratskap 

med förtroende för sin arbetsgivare och överordnade identifierat som den absolut 

viktigaste faktorn. Det i sig är inte olika fördelar eller “benefits” som skapar “a great 

place to work” utan endast “a good place to work”. Tillit och förtroende för den man 

arbetar för är den främsta orsaken till varför arbetsplatsen istället är ”great” (ibid). I och 

med att organisationer idag står inför en ständigt föränderlig värld har företagskulturen 

och dess utveckling blivit än mer komplex (Eaton & Kilby, 2015). Vanligen ignoreras 

och negligeras kulturen av ledningen då verksamheten är lönsam och går bra men har 

kommit att bli av ökad betydelse då konkurrensen på marknaden ökar (ibid).  
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Förklarings- och åtgärdskultur 

Björnelid (2011) diskuterar i sin bok om Scandinavian Airlines (SAS) olika typer av 

företagskultur och om hur man kan förändra sin företagskultur från en förklaringskultur 

till en åtgärdskultur. Förklaringskulturen innebär att man istället för att ta tag i saker och 

förändra dem, lägger man mer tid på att försöka förklara dem - vilket inte ger samma 

resultat (Björnelid, 2011). Björnelid diskuterar vidare vikten av att som ledning 

engagera sig i alla delar av organisationen och hur dåliga signaler man sänder till 

omvärlden om kulturen istället leder till att kompetenta och erfarna chefer lämnar sina 

poster (ibid).  
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3.2.2 Kunskap  

Kunskapsdelning  
Hur medarbetare inom en organisation skapar, tar åt sig, förvaltar och delar kunskap 

beror enligt forskning på organisationskulturen. Detta innebär att organisationer måste 

främja den underliggande kulturen för att kunna understödja aktiviteter för 

kunskapsdelning (Kayworth & Leidner, 2004). En studie från 2006 (Jones, Cline and 

Ryan, 2006) beskriver hur åtta olika dimensioner av kultur påverkar kunskapsdelning. 

De olika dimensionerna av kulturen är, tendens till förändring, kontroll och 

koordination, samarbetsförmåga, sanning och rationalitet, motivation samt tendens att 

arbeta. I varje kolumn kan ett företag ha en viss grad av den kulturella dimensionen, 

stabil/föränderlig, koncentrerad eller autonom etc, vilket påverkar kunskapsdelningen på 

olika sätt. I nästa kolumn ges förslag på barriärer som uppstår och sedan ett initiativ 

som kan tas för att man ska ta sig över den här barriären. Den sista kolumnen syftar på 

vad initiativet har för effekt på kunskapsdelningen.  

Den första kulturella dimensionen är tendensen till förändring vilket bemöter barriären 

status quo, där man befinner sig i en typ av stillastående läge. Ett initiativ för att få det 

att fungera bättre är att organisera kring processer istället för funktioner, vilket 

möjliggör integration av kunskap vilket i sin tur förenklar integrationen av processer. 

Den andra dimensionen är kontroll, koordination och ansvar vilket möts av barriären 

organisationshierarki med tydliga distinktioner. Om seniorskap och 

funktionsdistinktioner införs och om juniorerna uppmuntras att dela idéer utan rädsla för 

kritik av seniorerna så kan metoden vara framgångsrik. Samarbetsförmåga är en 

dimension där medarbetare hellre delar med sig av kunskap till andra de redan känner. 

För att få bukt med detta bör medarbetarna blandas i grupper med olika perspektiv i en 

miljö där kunskapsdelning blir naturligt. I dimensionen som författarna benämner 

sanning och rationalitet beskriver de barriärerna som att medarbetare kan nedslå 

delandet av deras egna personliga kunskap. För att lösa detta föreslås formella och 

informella teambuilding-övningar. Detta påverkar kunskapsdelningen genom att 

medarbetarna får dela och lyssna på andra medarbetares personliga kunskaper, 

erfarenheter och hårddata. Om motivationen ökas och medarbetarna slipper tävla mot 

varandra genom att alla belönas lika för gruppens framgång kan detta leda till att 

kunskap delas mycket mer storsint mellan de anställda. Om organisationen sätter press 
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på medarbetarna för att nå deadlines kan detta även skada kunskapsdelningen, eftersom 

medarbetarna blir stressade och inte i lika stor mån tar sig tiden att hjälpa varandra.  

 

Kulturell dimension  Barriär Initiativ Påverkan på 

kunskapsdelning  

Tendens till förändring 

(stabil/föränderlig)  

Status Quo  Organisera kring 

processer istället  

för funktioner  

Möjliggör integration 

av kunskap över 

processer vilket 

förenklar process-

integrationen 

Kontroll, koordination 

och ansvar 

(koncentrerad 

/autonom)  

Organisations- 

hierarki med 

tydliga 

distinktioner  

Eliminera  

seiorskap och 

funktions-distinktioner  

Uppmuntrade juniorer 

att dela ideer utan 

rädsla för seniorer. 

Hjälpte eliminera 

seniorer och silo 

beteende mellan 

funktioner 

Samarbetsförmåga 

(isolering/samarbete)  

Medarbetare 

delar hellre 

kunskap med 

andra de redan 

känner  

Strukturera  

medarbetare  

i “podville”/blandade 

grupper  

Blandade olika typer 

av medarbetare med 

olika perspektiv och 

satte de i en miljö där 

kunskapsdelning är 

mer naturligt  

Sanning och 

Rationalitet 

(hårddata/personlig 

erfarenhet)  

Medarbetare 

tenderar att 

nedslå delande 

av personligen 

erfaren kunskap  

Formella och  

Informella team 

-building övningar  

Hjälper medarbetare 

att dela och lyssna på 

andras både personliga 

kunskap och hårddata.  
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Motivation 

(extern/intern)  

Tenderar att 

tävla med 

varandra för 

bonusar/benefits 

inom org.  

Införa lika 

belöningssystem 

för alla.  

Minskade tendenser att 

hamstra kunskap för 

egen personlig vinning  

Tendens att arbeta 

(process/resultat)  

Organisationer 

sätter press på 

medarbetarna 

att klara 

deadlines 

Lät medarbetare  

tänka över situationer 

som inte tycks fungera 

och förlängde 

deadlines och 

arrangerade 

kunskapsinsamling  

Fokus las på att samla 

in rätt kunskap  

Tabell 2. Kulturella dimensioner, egenkonstruerad baserad på Jones, Cline och Ryan 

(2006)  

 

Forskning visar vidare på att stora kulturella förändringar inom organisationen 

underbygger att dess anställda börjar dela med sig av sin kunskap (Jones m fl., 2006). 

Enligt Mintzberg (1981) har organisationen två val när det kommer till förändring; 

antingen kan den förändras och utvecklas hela tiden vilket till viss del kan medföra 

påfrestningar för de anställda, eller så behåller den sin interna struktur och anpassar sig 

inte till omvärlden. Då en förändring till slut måste ske för organisationens långsiktiga 

överlevnad blir den i det senare fallet påtvingad och förändringen betydligt större än vid 

kontinuerlig förändring (ibid). Weick och Quinn (1999) har genom liknande 

resonemang forskat om hur förändringar bör implementeras och delar upp förändring i 

två typer, antingen episodisk eller kontinuerlig. De menar att för att organisationen ska 

kunna anpassa sig till dagens ständigt föränderliga miljöer och marknader bör 

dynamiska och moderna organisationer inte upphöra att förändras och därmed vara just 

kontinuerligt föränderliga (Weick & Quinn, 1999).   

 

Tyst kunskap  

Kunskap är ett mångsidigt koncept som finns inbäddat på många olika nivåer i en 
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organisation, såsom dess kultur, dokument, policys och i organisationens medlemmar. 

(Holsapple & Joshi, 2001). Kunskap brukar vidare delas in i tacit eller “know-how”, 

också kallat tyst kunskap som man får genom erfarenhet eller sunt förnuft, samt explicit 

kunskap, som är dokumenterad sådan kunskap (Smith, 2001). Historiskt sett har det 

varit viktigare för företag att koncentrera sig på sin värde- och kapitalproduktion 

framför att skapa och applicera kunskap. Men dagens konkurrensklimat ställer högre 

krav på företagen att faktiskt värna om den kunskapen som redan finns inom deras 

organisationer (ibid). Forskning visar på att 90% av all kunskap i en organisation 

existerar endast i dess anställdas huvuden och att om man inte tar hand om den 

kunskapen som finns där går de facto värdefullt human- och kunskapskapital till spillo 

(Smith, 2001). Till störst del går tyst kunskap förlorad genom beslut om bland annat 

outsourcing, nedskärningar av personal, eller ihopslagningar med andra företag (ibid). 

Just den här tysta kunskapen spelar en stor roll för vilken kvalitet den övergripande 

kunskapsnivån organisationen håller, och möjligheter att få använda sin egen personliga 

erfarenhet, är en av huvudfaktorerna till hur man attraherar och behåller en lojal och 

produktiv arbetskraft (Smith, 2000).  

 

3.2.3 Organisationsstruktur  

Funktionsindelad organisationsstruktur 

Inom litteraturen finns en mängd olika organisationsstrukturer beskrivna. Den 

funktionsindelade organisationen fick sitt fäste i slutet av 1800-talet. Detta syns tydligt i 

Taylor’s utgåva av scientific management (1911) vilket utgick från specialisering och 

effektivitetsfo ̈rbättrande metoder (Miles and Snow, 1992). Logiken kring den 

funktionsindelade organisationen beskrivs som centralt koordinerad specialisering och 

innebär att man har olika avdelningar där de olika funktionerna är specialiserade på 

olika saker (ibid). Oftast är den funktionsindelade organisationen ett bra alternativ vid 

standardiserad produktion och stabil efterfrågan men kan lätt bli ineffektiv och kostsamt 

om dessa kriterier ändras. Vid funktionsindelning är det t ex vanligt att de olika 

funktionerna har svårt att samarbeta med varandra. Då organisationen växer är det svårt 

för ledningen att kontrollera och koordinera de olika funktionerna och den måste då 

delegera ansvar till de överordnade inom de olika funktionerna, vilket kan leda till 

suboptimering (Miles & Snow, 1992). Problemen med den alltför strikt 
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funktionsindelade organisationen diskuteras vidare genom att de anställda på de olika 

avdelningarna inte ens vet om vilken kunskap som finns på de andra avdelningarna 

(Hansen, 1999). Att upprätthålla kontakten med andra funktioner är både tidskrävande 

och kostsamt och i längden svårt för de olika funktionerna vilket också medför att detta 

inte prioriteras. Men att ha tydliga kanaler mellan de olika funktionerna är av största 

vikt för att värdefull information och kunskap ska kunna spridas mellan de olika 

funktionerna (ibid).  

Lösa kopplingar 

Inom företagsstrukturen kan företag vidare se olika ut. Czarniawska (2005) menar att 

två enheter inom ett system kan ha tydliga länkar mellan sig men att den här kopplingen 

inte syns tydligt. Något han benämner lösa kopplingar. Eriksson-Zetterquist, Lindberg 

och Styhre (2009) menar att lösa kopplingar handlar om när olika delar av en avdelning 

inte samverkar med varandra eller med andra avdelningar. Detta underbyggs av att 

anställda väljer att ignorera ledningens direktiv och agerar mer självständigt. Eftersom 

avdelningen då saknar övergriplig koordination är det då tal om just lösa kopplingar 

(ibid). Lösa kopplingar kan vara fördelaktiga då organisationens får större flexibilitet 

och lättare att anpassa sig till lokala förändringar och nya metoder. Detta då de olika 

systemen inte är lika beroende av varandra som i ett tätt kopplat system (Weick, 1976). 

Då löst kopplade enheter ofta saknar hierarkisk styrning finns det även ofta plats för 

friare viljor i de olika självständiga enheterna i löst sammankopplade system (Weick, 

2001). Frihet och flexibilitet kan dock också bli till en nackdel då alla enskilda system 

agerar på egen hand. Detta kan skapa problem om exempelvis nya formella regler och 

strategier skall spridas till de olika löst sammankopplade avdelningarna. Det bör dock 

noteras att trots att ett system är löst kopplat står de olika enheterna i beroendeställning 

till varandras handlingar både inom, mellan och utanför organisationen (Weick, 2001).  

 

I motsats till de lösa kopplingarna talar man om täta kopplingar vilka kännetecknas av 

att vara tidskrävande och inflexibla (Perrow, 1984). Genom att de inte är separat 

kopplade utan sitter tätt ihop är de starkt beroende av varandra till skillnad från de lösa 

kopplingarna (Weick, 1976). I nedanstående tabell har vi baserat på detta teoriavsnitt 

sammanställt de essentiella skillnaderna mellan de täta och lösa kopplingarna.  
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 Lösa kopplingar Täta kopplingar 

System Företag har olika system Företag har samma system 

Värdeskapande Värdeskapande avdelning 

kopplas från resten 

Värdeskapande avdelningar hänger 

ihop 

Yttre och inre 

struktur 

Företag har liknande yttre 

strukturer och olika inre.  

Företag har liknande yttre strukturer 

och samma inre.  

Samverkan och 

självständighet 

Avdelningarna har en hög grad 

av självständighet och samverkar 

inte med varandra  

Avdelningarna samverkar med 

varandra och är väldigt beroende av 

varandra 

Regler Avdelningarna kan utveckla 

egna regler och strukturer 

Avdelningarna har samma regler och 

strukturer 

Konsekvenser Lokala förändringar genomförs 

enklare 

Mer flexibla 

Mer tidseffektiva 

Lokala förändringar genomförs 

svårare då de påverkar alla  

Icke flexibla 

Tidsintensiva 

Tabell 3. Sammanställning av skillnader mellan täta och lösa kopplingar 

(egenkonstruerad), baserad på Czarniawska, 2005; Weick, 1976; Weick, 2001; 

Eriksson-Zetterquist m fl, 2009; Perrow, 1984.  

 

I Tabell 3 har vi sammanfattat de viktigaste skillnaderna mellan lösa och täta 

kopplingar. Beroende på organisationsstruktur, är den ena mer fördelaktig. Om ett 

företag har olika system, en liknande yttre struktur men olika inre struktur präglas det av 

lösa kopplingar. Fördelaktigt är att avdelningen då är självständiga eftersom de därför 

kan jobba mer flexibelt, tidseffektivt och lokala förändringar genomförs snabbare. 

Nackdelar är att avdelningar då inte samverkar med varandra, vilket senare kan leda till 
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konflikter och att de utvecklar egna regler och strukturer som inte stämmer överens med 

resten av organisationen.  
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4. Empiri-avsnitt  
I vårt empiriska avsnitt ges en kort översikt av fallföretaget och deras processer. 

Därefter kommer vi att redovisa vad de intervjuade medarbetarna berättat om sin 

funktion i företaget och deras syn på eftermarknadsservice. Med hjälp av ett 

organigram visar vi på var i hierarkin dessa respondenter befinner sig och de kommer 

för enkelhetens skull också att presenteras i hierarkisk ordning. Slutligen kommer vi att 

presentera våra egna observationer i samband med intervjuer, besök på företagets 

huvudkontor och vårt deltagande i en konferens för serviceteknikerna. Vår tanke är att 

presentera våra empiriska observationer i detta kapitel för att i analysen koppla den till 

relevant teori.  

 

4.1 Presentation av fallföretag 

Studien har genomförts i samarbete med ett svenskt företags avdelning för 

eftermarknadsservice som sköter reparation av varor hos företag och konsument. 

Företaget har ett etablerat varumärke och har tre avdelningar: eftermarknadsservice, 

försäljning och marknad. Varumärket ägs av ett moderbolag och företaget har sina egna 

servicetekniker i hela Sverige. Andra företag har valt att outsourca service till ett externt 

bolag, vilket benämns lejdservice (eftermarknadschef, intervju 2017-03-16). Ungefär 3 

procent av företagets totala försäljning 2016 kom från serviceverksamheten (Företag A, 

2017). I dagsläget reparerar företaget varje år ungefär 10 procent av sina sålda 

produkter, dvs 90 procent av de sålda maskinerna fungerar utan problem. På företaget 

arbetar i dagsläget ett sextiotal personer på företaget i funktionerna; kundservice, 

dispatch (sköter planeringen av tekniker), materialplanering, kvalitetskontroll, 

fakturering, servicetekniker, gruppledare samt regionchefer. Varumärket i sin tur ägs av 

ett moderbolag som ingår i en internationell koncern (eftermarknadschef, intervju 2017-

03-16). 

 

Vidare anser vi det viktigt att klarlägga hur företaget går tillväga när en av deras 

produkter hos en kund går sönder. Då tar fastighetsbolag, privatperson eller 

återförsäljare kontakt med eftermarknadsservice, en såkallad dispatcher planerar i form 

av tid och materialplaneraren bestämmer vad serviceteknikern bör ha med sig för att 
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kunna laga produkten, reservdelar etc. Efter detta får serviceteknikern som ska utföra 

servicen ärendet och information om uppdraget vartefter hembesöket kan slutföras. 

Denna process beskrivs i figur 7 nedan:  

 

Figur 7. Processflöde hos fallföretagets avdelning för eftermarknadsservice 

(egenkonstruerad under intervju med kundservicechef, 20170310).  

 

Man kan enligt nedan också utöka det ovan beskrivna flödet genom att koppla ihop det 

med produktutveckling. Efter reparation har serviceteknikern möjlighet att rapportera in 

företeelser som kan anses viktiga till kvalitetsgruppen. Är felet vanligt förekommande 

kommer det sedan upp på en issue list som diskuteras med leverantören för att man ska 

kunna lösa problemet eller utveckla produkten (Intervju med Produktchef, 20170322)  

Figur 8. Processflöde för produktutveckling, egenkonstruerad baserad på intervju med 

Produktchef (2017-03-22) 

 

4.2 Intervjuer 

De personer som intervjuats har som tidigare nämnts markerats i organigrammet nedan 

för att skapa en tydlig förståelse om vilken funktion varje respondent har. Vi kommer 

att presentera intervjuerna utefter organigrammet och börjar med direktören. Han är 

ytterst ansvarig för varumärket och är anställd sedan i höstas, han hade tidigare en 

annan tjänst på företaget. Eftermarknadschefen har arbetat på företaget i fem månader 

och är ansvarig för driften av eftermarknadsservicen. Kundservicechefen har haft sin 

position i ungefär 6 månader och är ansvarig för eftermarknadsservicens kundtjänst. När 

det kommer till kundservicemedarbetare valdes två olika personer ut. Deras uppgift på 

företaget är att ta emot telefonsamtal och mejl i syfte att hjälpa kunden gällande 

produktfrågor, felanmälan av trasiga produkter, inbokning av en servicetekniker samt 
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beställning av reservdelar. De två serviceteknikerna som intervjuades genomför 

reparationer hos kund och har arbetat olika länge i funktionen. Vidare har vi också 

medverkat vid en konferens där ytterligare servicemedarbetare intervjuades och följt 

med servicetekniker på kundbesök. Vi har i figur 9 nedan markerat de personer inom 

organisationen som vi samtalat med: 

 

Figur 9. Respondenter i vår studie markerat med orange färg i fallföretagets 

organigram (egenkonstruerat). 

 

4.2.1 Direktören  

Högst upp i hierarkin finner vi den intervjuade nytillträdda direktören som tydligt uttrycker att ja, 

service är de facto en kostnad. “Alltså ska man hårdra det så: service är ju en kostnad. Så är det. Det 

är ju en bieffekt av det vi håller på med, att vi måste serva våra maskiner, det är ju ingen core 

business för oss” (Direktören). Samtidigt uttrycks en förståelse för att funktionen i sig är viktig i 

skapandet av kundrelationer och för företagets långsiktiga överlevnad. Detta är något han uttrycker 

att serviceledningen dock insett först på senare tid, vilket som konsekvens har påverkat företagets 

kundrelationer berättar direktören. Han berättar också att det finns en ambition att utveckla 

eftermarknaden i ett lönsamhetsyfte i framtiden: “Vi skulle kunna göra service åt andra varumärken. 

Vi är ju faktiskt det enda bolaget i Sverige som har en egen rikstäckande serviceavdelning, men vi 

har ju inte kapacitet att sköta vår egen service än idag” (Direktören).  

 

Direktören påpekar att det finns saker som tidigare inte har fungerat optimalt, men att organisationen 



   32 

börjat ta steg i rätt riktning. Han tar ett exempel på hur stämningen på kundtjänst är idag jämfört med 

tidigare: ”Nu finns det en glädje på avdelningen. Förut var det inte så” (Direktören). Bland 

serviceteknikerna är det svårare menar han, eftersom medarbetarna tidigare har fått bestämma 

mycket själva kring uppdragen vilket inte är tillfället nu då fler funktioner är involverade. Han 

påpekar vikten av ledarskap när serviceteknikerna arbetar väldigt självständigt. Därför kan det finnas 

motstånd till förändringar eftersom vissa har arbetat på egen hand i så pass många år: “det kan vara 

svårt att få dem att tänka om” (Direktören). På kundservice tycker han att medarbetarna fått 

tillräckligt med resurser. Där arbetar företaget aktivt med förbättringar. Hos serviceteknikerna anser 

han istället att de skulle behöva satsa mer resurser men att det får bli i framtiden.  

 

Vi frågar direktören om vad han anser är företagets utmaningar. Han belyser att det saknas 

människor i branschen och att det är ett stort problem att det saknas utbildning i Sverige för att bli 

den typ av servicetekniker som företaget söker. “En stor utmaning man har i hela den biten är att det 

finns INGEN UTBILDNING till att bli servicetekniker i den här branschen, det finns ingen skola för 

det” (Direktören). Oftast är kandidaterna elektriker som har vidareutbildat sig internt eller redan 

arbetar i branschen berättar direktören.   

 

4.2.2 Eftermarknadschef  

Eftermarknadschefen delar synen att eftermarknad är ansiktet utåt och en viktig del i 

värdeskapandet för företaget tillsammans med andra av våra respondenter. “Kunden 

styr, kunden styr alltid” (Eftermarknadschef). Precis som direktören delar 

eftermarknadschefen synen på att eftermarknad har potentialen att bli lönsamt av 

eftermarknadschefen, men att företaget helt enkelt inte är redo för det än. “Idag servar 

vi våra egna produkter som heter A, imorgon kanske vi ska serva något som heter B 

eller W eller I (…)” (Eftermarknadschefen).  

 

Eftermarknadschefen beskriver de utmaningar en ensam tekniker kan uppleva och att 

organisationen måste jobba för att få in dem i gemenskapen, men också den 

frustrationen som finns inom organisationen när alla arbetar på sitt eget sätt. Han 

belyser även vikten av att medarbetarna lär sig om varandras olika funktioner. 

Avdelningen har tidigare upplevts som besvärlig att ha att göra med både externt och 

internt. Medarbetare har tidigare upplevt att de är mindre värda än andra avdelningar i 

företaget berättar eftermarknadschefen.  
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Eftermarknadschefen berättar att han planerar att satsa mer på interna utbildningar även 

tillsammans med produktutveckling och menar att många problem uppstår för att de inte 

har kontroll på hela kedjan; “hela kedjan måste förfinas och funka bättre och bättre” 

(Eftermarknadschef). Han berättar att kontakten mellan tekniker och produktutveckling 

måste bli mycket bättre; “Produktutvecklarna måste vara mottagarna för teknikerkårens 

problematik och alla issues som dyker upp - och den resan har vi påbörjat” 

(Eftermarknadschef).  

 

4.2.3 Produktchef  

Även produktchefen uttrycker att funktionen som serviceteknikerna utför är av stor vikt: 

“Det är så viktigt att de förstår att deras arbete har en effekt. Att de har en jätteviktig 

funktion” (Produktchefen).  

 

Produktchefen talar i sin intervju mycket om produktutveckling och om hur produkterna 

kan förbättras om samarbetet mellan avdelningarna blir bättre. Om serviceteknikerna 

kunde meddela kvalitetsgruppen produktens serienummer och annan relevant 

information så skulle arbetet för kvalitetsgruppen förbättras avsevärt. Produktchefen 

menar att ledningen ”har rätt bra koll på vad vi gör” och belyser det faktum att 

kundservice inte upplevs som lika stressade och korthuggna som förut. Om 

integrationen mellan sälj, kundservice och marknad blir bättre, så kommer även 

företagskulturen att bli bättre menar han.  

 

Likaså bekräftar produktchefen att kunskap går förlorad då det är svårt att nå ut till alla 

medarbetare; “Det går in i ena och ut genom andra örat. Kanske tar de in hälften” 

(Produktchef).   

 

4.2.4 Kundservicechef  

“Om serviceavdelningen inte fungerar, då är det ju ingen annan här som har något 

jobb kvar heller. Så vi har en hel del på våra axlar”  svarar kundservicechefen på 

frågan varför eftermarknadsservice är viktigt. Hon berättar även att hon tror att 
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eftermarknad snart kan bli lönsamt men att det främsta målet med att erbjuda service till 

kunderna är att få nöjda kunder. 

 

Kundservicechefen berättar även om stämningen på avdelningen, någonting som 

direktören håller med henne om: ”Stämningen är väldigt mycket bättre, det går inte ens 

att jämföra”.  Hon trycker precis som de andra på vikten av att försöka knyta ihop 

bolaget: “Teknikerna har inte fått vara tillräckligt delaktiga” (Kundservicechefen). Hon 

menar främst att vad som orsakat klyftorna är dåligt ledarskap.  

 

Ur kundservicechefens perspektiv går mycket värdefull kunskap förlorad på två sätt, 

dels när serviceteknikerna slutar och när äldre medarbetare har svårt att dela med sig till 

nya anställda: ”Det är ju inte jättekul när du som ny frågar saker och du får höra 

”AMEN JAG ORKAR INTE MER” från en medarbetare. Då kan man inte sätta nya 

där” (Kundservicechefen). 

 

4.2.5 Kundservicemedarbetare  

Vi pratar om eftermarknadens roll och varför eftermarknadsservice är viktig med 

kundservicemedarbetarna, som ger liknande beskrivningar som de andra respondenter, 

när en av dem berättar; “Jag tror jag har en av de viktigaste rollerna på hela företaget. 

Har de ingen kundservice så har de inga kunder. Så det är grundstenen för hela 

företaget” (Kundservice). En medarbetare lyfter fram att det är flera av dem som har 

tröttnat på klagomål från kunder då serviceteknikerna har utfört sitt arbete slarvigt.  

 

Kundservicemedarbetarna är inte ense om avdelningen får tillräckligt med resurser från 

ledningen: ”Jo men det tycker jag vi får. (…) på ganska kort tid har de anställt mig och 

tre till” (Servicemedarbetare) och en annan säger att den inte alls håller med. Deras syn 

på ledarskapet går också isär där den ena känner att ledningen tror på dem och att de gör 

ett bra jobb, den andra menar att ledningen aldrig tycker de är tillräckligt effektiva. De 

har vidare också en delad syn angående hur stämningen är på avdelningen: ”De flesta 

har ändå en positiv attityd, men om någon har en dålig attityd så kan det smitta” 

(Servicemedarbetare).  
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Slutligen diskuterar vi hur samarbetet på kundservice fungerar. En medarbetare tar upp 

att kunskap och erfarenheter hos de som har arbetat länge inte uppmärksammas och tas 

till vara på, som denna person skulle kunna önska. En annan medarbetare uttrycker mer 

positivt: “De andra på avdelningen är väldigt duktiga på att vilja ta tid för att lära och 

hjälpa” (Kundservicemedarbetare).  

 

4.2.6 Servicetekniker  

Detta avsnitt redovisar både innehållet i samtalen med de servicetekniker vi träffade för 

intervju och de som vi talade med i samband med deras konferens.  Flera av 

serviceteknikerna berättade om hur viktig utveckling av produkterna är och en berättar 

att han ofta funderar över produkternas funktion och hur de skulle kunna förbättras, 

samtidigt som alla tekniker är överens om att det verkar oklart hur den egentliga 

kontakten med produktutveckling ska fungera “Ja, de måste tänka på produkterna och 

inte sälja vilken produkt som helst. Utveckla lite bättre” (Servicetekniker).  

 

De servicetekniker vi talat med är överens om att kunden är det viktigaste och att arbetet 

alltid ska leda till att kunden är nöjd “Om man kan lösa problemet på första försöket, då 

har man en nöjd kund, och en nöjd kund köper av oss igen” (Servicetekniker). På 

konferensen pratar vi med en tekniker som precis som flera andra vi pratat med säger att 

service är en kostnad. Han menar att det är när eftermarknadsservicen blir 

lönsamhetsinriktad som alla problem uppstår.  

 

Synen på att serviceteknikerna inte riktigt är en del av företaget på samma sätt som de 

andra funktioner har bekräftas av serviceteknikerna själva som säger: ”De som har 

jobbat länge väldigt självständigt har ju varit sina egna chefer” (Servicetekniker). och 

“Jag vet faktiskt inte (vad chefen tycker är viktigt), han känner inte mig. Vi har inte 

suttit och pratat än. Det är bara lite grann. Hej godmorgon och så” (Servicetekniker). 

Några tekniker vi talar med på konferensen berättar för oss att det är brist på duktiga 

och kompetenta tekniker, något som leder till att de får andra jobberbjudanden. De tar 

även upp någonting vi har hört från många av konferensens deltagare, diskussionen om 

varför de mer erfarna serviceteknikerna skall hjälpa de nyanställda, när de nyanställda 
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får mer betalt. “Lojalitet och att visa framfötterna på företaget ger inget mer i 

plånboken” berättar flera av dem.  

 

Hos serviceteknikerna går åsikterna också isär om vad som skulle kunna förbättras. De 

lyfter fram att samarbetet med kundtjänst inte fungerar optimalt, då de upplever att 

kundtjänsten inte ställer rätt frågor, de som serviceteknikerna vill ha svar på innan de 

besöker kunderna. De undrar vem som gör vad på kundservice och vem de ska kontakta. 

Detta skapar mer arbete med fler kundbesök och kundsamtal samt felbeställningar av 

material, något som ökar arbetsbördan för både kundtjänst och tekniker, vilket gör att 

målet för first-time-fix blir svårare att nå. Organisationens nya mål är att reparera 

produkten på första besöket i 70-80 procent av fallen, vilket ger en FTF 70/80. Tidigare 

har serviceteknikerna fått göra materialplanering och dispatch själva och är nu 

missnöjda över de nya funktionerna. Vi hörde ofta under intervjuerna: “om de bara 

kunde göra rätt”. 

 

Det finns en känsla av orättvisa i arbetsfördelningen bland medarbetarna, en tekniker 

som jobbat längre känner att han får svårare uppgifter och samtidigt tjänar mindre än de 

nya. En annan nämner en konflikt som uppstår bland medarbetarna när de nya inte 

anstränger sig för att lära sig nya saker enligt de mer erfarna: “Det blir svårt om en 

tekniker hela 

tiden får lätt jobb för att han är helt ny. Han måste också försöka” (Servicetekniker).  

En mer nyanställd tekniker fokuserar i sitt uttalande till oss på att kommunikationen 

med huvudkontoret har varit dålig: “Det har varit dålig kommunikation från 

huvudkontoret ut till teknikerna och även till oss teamleaders (...) men nu ska det vara 

på bättringsvägen” (Servicetekniker). Samtliga av de servicetekniker vi talat med under 

konferensen är överens om att det har varit rörigt i ledningen och på huvudkontoret. Ett 

flertal tekniker har påtalat den obehagliga stämningen i gruppen bland servicetekniker 

vad gäller kunskap och lön. En annan servicetekniker berättar att han trivs på företaget 

och att han vill ge den nya ledningen en chans, men om de inte lyckas kommer han att 

lämna företaget. Vi frågar de regionansvariga hur de upplever situationen och en av de 

berättar om hur kaotisk situationen var innan den nya ledningen kom och hur hans 

arbetstid gick upp i rök när han ständigt fick släcka bränder. Han lyfter fram vilket stort 
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förtroende han har för den nya eftermarknadschefen och ledningen och menar att “nu 

kan det äntligen bli ordning och reda igen” (Regionansvarig). 

 

4.2.7 Egna observationer  

I samband med vårt besök på företaget observerade vi ett par saker värda att notera. 

Avdelningen skiljer sig från resten av kontoret då medarbetarna sitter på bottenvåningen 

i en egen lokal med lägre tak, varje anställd har mindre plats än på resten av kontoret 

och vissa av medarbetarna har även noterat att luften är sämre på deras avdelning. 

Dessutom framkom det att serviceteknikerna inte har blivit inbjudna på den 

gemensamma konferensen och kick-offen för resten av avdelningen, utan att de hade 

haft en egen istället, den vi fick delta i. Något positivt som flera av våra respondenter 

lyfter fram är att de upplever att företaget har investerat i nya teknologier såsom nya 

mobiler, applikationer och kundsystem som ska förbättra och förenkla arbetet för de 

anställda. I samband med detta har ledningen även önskat ett mer standardiserat 

arbetssätt av de funktioner som de anställda har på avdelningen. En medarbetare är inte 

övertygad om standardiserade arbetssätt: “Det är jättebra att ha mallarna när man vet 

varför man trycker på knapparna. Men inte att man bara har mallarna och inte förstår 

varför” (Servicemedarbetare). Medarbetaren menar att det kan bli konsekvenser om de 

nya arbetarna bara lär sig att utföra genom att trycka på knapparna och inte förstår 

processen bakom. En annan medarbetare lyfter fram att det har varit många vändor och 

att avdelningen rört sig i en cirkel under åren och nu arbetar på samma sätt som man 

gjorde från början.  

Sedan ett år tillbaka har vårt fallföretag utvecklat en ny marknadsföringsprofil som de 

påbörjat förankringen av hos de anställda, något som för första gången presenterades för 

serviceteknikerna på deras konferens. Visionen med konceptet är, som vi har uppfattat 

det genom ledningen, att de skall uppmärksamma serviceteknikerna och deras värde för 

företaget genom att benämna dem som “vardagshjältar”. Då serviceteknikerna till oss 

uttrycker en önskan att känna en större tillhörighet till företag, kanske den nya strategin 

är ett steg närmare mot målet. En sak vi noterade i samband med konferensen som 

samlade samtliga av företagets servicetekniker, var att inte ett ord om problematiken 

kring de saknade serienummer nämndes. Ingen av produktcheferna medverkade heller 

på konferensen.  
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Alla respondenter berättar om när företaget bestämde sig för att erbjuda installation till 

kunder. Det blev inte som det var tänkt och i efterhand är alla överens att “man inte var 

redo för detta”. En medarbetare menar att kunskap på service inte tas vara på och att det 

får konsekvenser för verksamheten: “Man har lagt ner väldigt mycket tid i efterhand för 

att man inte tagit vara på kunskapen” (Servicemedarbetare). Installationsaffären 

slutade med att kunderna fick lida, att det blev kaos på kundservice och många 

servicetekniker valde att lämna företaget. Majoriteten av de vi har pratat med menar att 

detta skapade ett kaos och att den gamla ledningen gjorde fel. Idag finns tre av fem 

personer från den gamla ledningen i den nya. När vi frågar den nytillträdda direktören, 

eftermarknadschefen och kundservicechefen så uttrycker de i framtiden ett hopp om att 

kunna utveckla möjligheten när företaget har “städat upp i eget bo”.  

I intervjuerna med de som arbetat på företaget länge uttrycker medarbetarna att de inte 

känner att ledningen uppskattar dem. Ledningen erkänner i sina intervjuer att de tidigare 

inte har fokuserat på att ha en bra kundservice. Många vi pratar med uttrycker att 

service är en kostnad i dagsläget eller att man ser på service som “något skit”, som vissa 

av medarbetarna väljer att uttrycka det. Men flera nämner att det finns en potential att 

bli något mer. 
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5. Analys 
Vi kommer i den här analysen att koppla samman våra observationer på företaget, 

respondenternas svar samt de teman som har identifierats med existerande teori. Efter 

en första transkribering, bearbetning och analys av materialet identifierades olika 

perspektiv på eftermarknadens roll för att kunna besvara frågeställning ett. För att sedan 

gå vidare och besvara frågeställning två analyserades och tolkades empirin ännu en 

gång. På så sätt framträdde tre teman; kultur, kunskap och struktur som bidragande 

orsaker till synen på eftermarknadsservice. Dessa teman blev vår utgångspunkt för den 

vidare analysen och empirin delades in i olika matriser där de olika funktionernas 

synsätt och åsikter presenteras. Avslutningsvis återkopplar vi till vår analysmodell och 

knyter samman de olika analyserna i en diskussion. Detta för att utreda vilka 

konsekvenser våra resultat får för företaget och hur dessa bidrar till de problem som 

finns kring eftermarknadsservice som funktion i dagens företag.  

 

5.1 Eftermarknadens roll 

För att besvara vår första frågeställning har vi utifrån relevant teori analyserat vår 

empiri avseende hur de olika funktionerna ser på eftermarknad och dess roll. Eftersom 

vi har ett hermeneutisk angreppssätt och vill förstå respondenterna bättre än de själva 

gör har vi använt oss av Edgar Scheins modell som också nämndes i vår teoretiska 

referensram under organisationskultur. Nedan sammanfattas empirin på området i en 

matris för att det ska bli lättare att hänga med i de resonemang som förs i analysen.  

 

Person Eftermarknadens roll  

Direktör Service är en kostnad. Ingen core business för företaget. 

Enda företag i Sverige med egen serviceorganisation. 

Eftermarknad kan snart bli lönsam. 

Produktchef Serviceteknikerna är jätteviktiga för företaget.  
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Eftermarknadschef Eftermarknaden som ansikte utåt och en viktig del i 

värdeskapandet för företaget. Eftermarknad kan snart bli 

lönsam. 

Kundservicechef Eftermarknad kan snart bli lönsam. 

Kundservicemedarbetare Utan kundservice inga kunder.  

Grundsten i hela företaget.  

Servicetekniker Viktigt att utveckla produkterna mer.  

Nöjda kunder allra viktigast. 

Anser att service är en kostnad och att det blir problematiskt 

när företag försöker tjäna pengar på det.  

Tabell 4. Sammanfattning av empiri tema eftermarknadens roll (egenkonstruerad)  

5.1.1 Artefakter 

Artefakter är Scheins (2010) första nivå av företagskultur och är det som kan ses, 

kännas och höras i en organisation. Enligt de observationer vi själva har gjort 

beträffande lokaler och fysiska attribut hos avdelningen, är de i första hand ledningens 

ansvar då de ansvarar för dessa egenskaper, något de anställda längre ner i hierarkin inte 

kan styra över. Vi har på den här nivån kunnat urskilja att avdelningen skiljer sig från 

resten av kontoret då de anställda sitter längst ner i huset i en trång lokal, varje person 

har mindre plats och vissa av medarbetarna har även noterat att luften är sämre i 

lokalen. Dessutom framkom det att serviceteknikerna inte har blivit inbjudna på den 

gemensamma konferensen och kick-offen för resten av avdelningen vilket enligt Schein 

(2010) skulle kunna klassificeras som en ceremoni. Ledningens perspektiv skulle, då de 

har möjlighet att bestämma över detta, kunna placeras i facket för eftermarknadsservice 

som “nödvändigt ont” vilket inte är ett önskat läge om servicen ska utvecklas och bidra 

till konkurrenskraft och långsiktig lönsamhet för företaget.  

 

Det som talar mot nödvändigt-ont perspektivet på artefakter-planet är att ledningen har 

valt att ta in och utbilda ny personal samt se över sina egna rutiner för ledningen. 
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Företaget har dessutom anställt en ny eftermarknadschef och infört nya hierarkier 

genom team-leader roller. Man har också investerat i nya teknologier såsom nya 

mobiler, applikationer och kundsystem som ska förbättra och förenkla arbetet för de 

anställda. Det som ledningen gör klart är att man dock satsat dessa resurser mer på 

kundservice än på serviceteknikerna, och ledningen klargör att de behöver och ämnar att 

satsa mer på serviceteknikerna i framtiden. Inom det område som Schein benämner 

historier och myter kring service och serviceteknikerna skapar ledningen just nu en ny 

profil kallad “vardagshjälten” som man aktivt försöker förankra hos de anställda. 

Visionen med konceptet är, som vi har uppfattat det genom ledningen, att de skall 

uppmärksamma serviceteknikerna och deras värde för företaget, genom att benämna 

dem som “vardagshjältar”, något som också tyder på att avdelningen rör sig bort från 

necessary evil-perspektivet och mer mot ett kund och marknadsföringsperspektiv.  

 

5.1.2 Uttalade värderingar  

När det kommer till de uttalade värderingarna enligt Scheins modell (2010) har vi 

fokuserat på de ord och uttryck de intervjuade använder. De anställda ger här olika 

åsikter om vad eftermarknaden ska bidra med och vad dess roll bör vara i 

organisationen. Högre upp i hierarkin finns mer utav ett lönsamhetsperspektiv i enlighet 

med eftermarknad som en så kallad “cash generator”. Ett exempel på detta är att 

företaget tidigare gått in i installationsaffärer för att utvidga serviceverksamheten. Alla 

respondenter håller med om var en dålig idé i det skedet och uttrycker i efterhand att 

“man inte var redo för detta”. Det slutade med att kunderna fick lida, det uppstod kaos 

på kundservice och bland serviceteknikerna med många som valde att säga upp sig. 

Dessutom skapade det dålig stämning på kundservice som beskylldes för att vara 

“besvärliga att ha att göra med” av både kund och andra avdelningar. Trots detta finns 

det hos flera respondenter såsom den nye direktören, eftermarknadschefen och 

kundservicechefen uttryckt hopp om att i framtiden kunna utveckla detta perspektiv när 

avdelningen har “städat upp i eget bo”. Förhoppningsvis lyckas företaget realisera sina 

ambitioner om att utveckla servicen till en intäktsdrivare och fastnar därmed inte i vad 

Gebauer med flera (2014) kallar service-paradoxen. 

 

Vidare är en stor del av eftermarknadens funktion enligt Saccani med flera (2006) att 
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förbättra företagets produkter och bidra till innovation. Det är främst produktutveckling 

och servicetekniker som tar upp detta perspektiv. Produktutveckling arbetar löpande 

med dessa frågor men är också beroende av återrapportering från servicetekniker som 

har den största erfarenheten kring produkternas funktion. Eftersom företaget är den enda 

organisationen i Sverige i sin bransch som har sin egen teknikerkår ger detta företaget 

en unik möjlighet att förmedla snabb och pålitlig information om produkternas funktion 

över produkternas livslängd. Företaget har här potential att kunna förbättra sina 

långsiktiga kund- och leverantörsrelationer genom att ge viktig feedback till 

leverantörerna om produkternas fel och funktioner. Ledningen antyder också detta 

perspektiv genom att säga att de arbetar för att förbättra sina produkter genom närmare 

samarbete mellan tekniker, kundservice och produktutveckling. Ledningen har satt ihop 

en kvalitetsgrupp som ska förbättra rutinerna för inrapportering av vanliga fel.   

 

Eftermarknaden som ett nödvändigt ont visas även i den insamlade empirin i form av 

uttalade värderingar. I intervjuerna med de som arbetat på företaget länge uttrycker 

medarbetarna att de inte känner sig prioriterade och från ledningens håll erkänns att de 

tidigare inte har insett vikten av att ha en bra kundservice. Detta synsätt finns delvis 

kvar eftersom service ses som en kostnad även om företagets medarbetare har börjat 

inse dess potential. Att se på eftermarknaden som en ren kostnad eller “nåt skit” som 

vissa av medarbetarna uttrycker det tycks vara på väg bort.  

 

För servicemedarbetarna är det på nivån för de uttalade värderingarna perspektivet om 

att eftermarknaden är till för kunden som är det mest framträdande. Kundperspektivet 

tas i och för sig upp av samtliga respondenter som intervjuats och man är uttalat överens 

om att det är kunden som står i centrum och att det är kunden som ska prioriteras 

framför allt.  

 

5.1.3 Grundläggande antaganden 

Enligt Schein (2010) innefattar de grundläggande antagandena värderingar som är så 

djupt rotade i organisationen att organisationens medlemmar tar de för givet. Dessa har 

den största påverkan på företagskulturen och ligger till grund för de värderingar och 

beteenden som skapas och finns (Schein, 2010). Enligt vår analys är det också på detta 
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plan de olika perspektiven finns representerade hos olika funktioner.  

 

Ledningens perspektiv är svårt att klassificera då det växlar mellan flera olika på olika 

nivåer av kulturen. Det kan uppfattas att det är motstridigt att säga att man satsar mer på 

service och sedan samtidigt inte prioritera att servicen blir en viktigare del av företaget. 

Precis som att det sägs att det ska satsas mer på serviceteknikerna och att de ska bli en 

del av företaget, men samtidigt är de inte inbjudna på gemensamma konferenser som 

hålls för resten av företagets medarbetare. Lönsamhetsperspektivet verkar vara något 

som bortses från för tillfället och kan därför inte räknas som ett grundläggande 

antagande. Inte heller eftermarknad som innovationsdrivare tas upp i stor grad, inte ens 

av direktören. En blandning av samtliga perspektiv kan utläsas på ledningsnivå med 

innovationsperspektivet som det minst framträdande. Eftermarknadschefen och 

kundservicechefen verkar ha relativt lika syn men kundservicechefen lägger större vikt 

vid kundperspektivet och eftermarknadschefen tänker något bredare när han nämner 

innovation och lönsamhet. Produktchefen belyser att avdelningen i dagsläget arbetar 

aktivt för att förbättra sina produkter genom närmare samarbete mellan tekniker, 

kundservice och produktutveckling. Företaget har skapat en kvalitetsgrupp som ska 

förbättra rutinerna för inrapportering av vanliga fel, något som tyder på ett 

innovationsperspektiv. Desto svårare verkar företaget ha med att lösa andra problem, 

exempelvis att servicetekniker inte fyller i serienummer när de har lagat en produkt. 

Detta nämndes inte heller på teknikerkonferensen vi medverkade i och ingen av 

produktcheferna var inbjudna. Produktutvecklingsavdelningen uttalar att de vill 

samarbeta med service, men i praktiken syns exempel på att detta inte blir av. Ett 

grundläggande antagande är att man i realiteten ser på eftermarknadsavdelningen som 

en kostnad eller ett nödvändigt ont. För kundservice- och teknikerfunktionen är 

perspektivet om kund och marknadsföring det som är mest framträdande då det nämns 

av samtliga respondenter. Ledningen har lyckats i sitt inflytande att sprida normen om 

att kunden är det viktigaste för eftermarknadens överlevnad till de anställda då detta är 

något alla respondenter poängterar. Enligt vår analys är de olika perspektiven 

representerade på planet för de grundläggande värderingarna, något vi kopplar till de 

olika funktionernas roller.  
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5.1.4 Sammanfattning   

Det har enligt den information som vi samlat in blivit tydligt att de olika funktionerna 

inte bara har ett specifikt perspektiv enligt de teorier som presenterats i avsnitt 3.1 

såsom kund/marknad, innovation, lönsamhetsperspektiv eller eftermarknad som 

nödvändigt ont. Perspektiven har växlat beroende på vilken person som tillfrågats och 

hos vissa framstår ett visst perspektiv tydligare än andra eller representeras inte alls. De 

perspektiv som presenterats i tidigare forskning stämmer delvis överens med vad 

respondenterna i den här undersökningen har uttryckt och kan också kopplas till deras 

specifika funktion och roll på företaget.  

 

Det var enligt vår tolkning dock ingen av respondenterna som berättade om alla 

perspektiv. Istället identifierade vi att de anställda i större grad ser till sin egen roll och 

det centrala är hur de tenderar att enbart se sin egen roll och inte rollen som en del i en 

större process. Ledningen hade ett blandat perspektiv av kund, lönsamhet, kostnad och 

onödigt ont. Eftersom serviceteknikerna dagligen kommer i kontakt med de trasiga 

produkterna så tenderar de att ha fokus på produkterna osv.  Därför kan det uppfattas att 

de ser mer till innovation och utveckling, eftersom de ser att det finns ett behov av att 

förbättra något. Kundservice såg mer till just kundservice, något som kan kopplas till att 

det är de som måste ha hand om missnöjda kunder som ringer in. Det vi identifierade är 

ett mönster som visar att det de anställda i sina funktioner själva arbetar med är det de 

själva tycker är eftermarknadens huvudsyfte. Ett grundläggande antagande hos alla 

respondenter är att kunden i det långa loppet måste bli nöjd, men det fanns olika svar på 

hur företaget skulle nå dit. Detta fenomen identifierar vi som ett problem då den fulla 

potentialen av eftermarknadsservice som värdeskapare inte kan utnyttjas när varje 

enskild funktion i verksamheten endast ser till sin egen roll och inte på organisationen 

som en helhet där samarbete krävs. Vi kommer i vårt diskussionsavsnitt 7. Avslutande 

diskussion relatera dessa resultat till vår fortsatta analys om de underliggande orsakerna 

till att det ser ut såhär. För att förtydliga vilka perspektiv vi identifierat kopplat till en 

viss funktion har matrisen nedan sammanställts: 
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Funktion  Perspektiv  

Ledning Kund, Lönsamhet, Nödvändigt ont, Kostnad 

Eftermarknadschef Kund, Lönsamhet  

Kundservicechef Kund 

Produktchef Kund, Innovation, Nödvändigt ont  

Kundservicemedarbetare Kund 

Servicetekniker Kund, Innovation, Kostnad  

 

5.2 Underliggande orsaker  

När vi besvarar vår första frågeställning om hur olika funktioner ser på 

eftermarknadsservice ser vi tydligt att det finns olika perspektiv representerade i de 

olika funktionerna. För att besvara vår andra frågeställning - vad detta beror på - så har 

vi i det kommande avsnitt 5.2.1-4 analyserat respondenternas svar ytterligare och 

kommit fram till att våra tre teman kultur, kunskap och organisationsstruktur är 

bidragande orsaker till varför medarbetarna ser olika på eftermarknadsservice. Genom 

att koppla dessa teman till relevant teori vill vi bidra med ny kunskap om 

eftermarknadens problem och varför de uppstår. 

 

5.2.1 Organisationskultur  

Utifrån vår insamlade empiri identifierar vi att företagskulturen är en stor bidragande 

orsak till att de anställda ser på eftermarknadsservicens roll på olika sätt. Nedan 

sammanfattas empirin som vi tolkar kan kopplas till organisationskultur. Vårt syfte är 

att det för läsaren ska bli lättare att hänga med i resonemanget som förs i analysen.  
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Person Kultur 

Direktör Glädje idag på kundservice, ej så tidigare. Svårt med 
förändringar hos teknikerna eftersom många jobbat på egen 
hand och fått bestämma mycket själv många år.  

Produktchef Ledningen har koll på vad vi gör.  

Eftermarknadschef Ensamheten hos teknikerna. Avsaknaden av gemenskap. 
Företaget anses vara besvärligt. 

Kundservicechef Stämningen mycket bättre. Tidigare problem p g a dåligt 
ledarskap.  

Kundservicemedarbetare Positiv attityd på avdelningen idag.  
Ingen uppskattning från ledning. Vi ska bara funka. 

Oeniga om resurser: En tycker att de får tillräckligt, den 
andra tycker inte det får något alls.  

Servicetekniker Dålig kommunikation till servicetekniker från ledning. Svår 
med nytt ledarskap när många tekniker är vana att göra det 
på sitt eget sätt.  

Känner ej till sin chef och vad han vill. 

Servicetekniker (Konferens) Nya ledarskapet, det bästa som har hänt företaget. Nu har vi 
chansen att bli bäst! 
Trivs på företaget men rörigt i ledningen. Om nya ledningen 
är dålig kommer han att lämna.  
Rörigt i företaget och i ledningen  
P g a löneskillnader uppstår dålig stämning  

Regionsansvarig Kaos, fick tidigare ständigt släcka bränder men har 
förtroende för den nya eftermarknadschefen och den nya 
ledningen.  

Tabell 5. Sammanfattning av respondenternas synsätt på organisationskultur 

(egenkonstruerad) 
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Förklarings- och åtgärdskultur 

Björnelid (2011) diskuterar begreppen förklaringskultur och åtgärdskultur. När ett 

företag befinner sig i en sådan situation, oavsett om det beror på medarbetarnas 

mentalitet eller organisationens kultur, att handlingar och misstag skjuts i skorna på 

någon annan, ställer vi oss frågan hur ett samarbete överhuvudtaget skall kunna 

etableras. I ett företag där respekt för varandras beslut och roller saknas, där kulturen 

accepterar att medarbetare beskyller varandra, befinner vi oss i ett läge där 

förklaringskulturen växer sig allt starkare (Björnelid, 2011). Medarbetarna lägger mer 

tid på att rättfärdiga sina handlingar än på att åstadkomma lösningar på de faktiska 

problemen. De servicetekniker vi samtalat med upprepar gång på gång önskan att få mer 

information från ledningen om hur det går för bolaget och att de törstar efter riktlinjer. 

De lyfter även fram att samarbetet med kundtjänst inte fungerar optimalt, då de upplever 

att kundtjänsten inte ställer rätt frågor, sådana som serviceteknikern vill ha svar på innan 

de besöker kunderna. De lyfter också fram frågan om vem som gör vad på kundservice 

och vem det är de kan kontakta. Konsekvenser av detta menar teknikerna blir merarbete 

i form av fler kundbesök och kundsamtal samt felbeställningar av material, något som 

ökar arbetsbördan för både kundtjänst och tekniker, varav first-time-fix målet blir 

svårare att nå.  

 

Flera servicetekniker uppmärksammar även risken med funktionerna materialplanerare 

och dispatch, något som teknikerna tidigare har gjort självständigt. Vi hörde ofta “om de 

bara kunde göra rätt”. Något som vi hör från samtliga vi har interagerat med. Detta är 

tydliga varningstecken på att organisationen rör sig i riktning mot en förklaringskultur 

och inte en åtgärdskultur, något som vi upplever att organisationen istället bör 

eftersträva.  

 

Produktchefen och kvalitetsgruppen uppmärksammar vidare att serviceteknikerna inte 

utför sitt arbete korrekt, då serviceteknikerna inte lämnar all relevant information såsom 

serienummer. Kundtjänst tröttnar på klagomål från kunder på grund av 

serviceteknikerna och att ledningen inte tycker att de arbetar tillräckligt effektivt. 

Direktören menar att när man har jobbat så ostrukturerat i många år, så är det svårt att 

“få dem att tänka om”. Värt att notera är att majoriteten av respondenterna som 
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intervjuats beskyller till stor del den gamla ledningen för många av de problem som 

uppstått på serviceavdelningen. Då en stor del av den ledningen fortfarande sitter kvar 

kan ett varnande finger om det framtida samarbetet höjas.   

 

I en kultur där det är acceptabelt att hitta en syndabock istället för att ta ansvar som 

grupp, saknas viljan till gemensamt ansvarstagande. Man tänker inte så här: Vi som 

arbetar här tog detta beslut då, arbetade på det sättet - och nu får vi lösa 

konsekvenserna av det tillsammans. Först när gruppen gemensamt tar ansvar kan en 

åtgärdskultur uppstå. Dock bör noteras att en person som sitter i ledande befattning 

alltid först och främst bär det huvudsakliga ansvaret. När personalen på golvet utför vad 

ledaren önskar och det ändå blir fel, så bär ledaren i första hand ansvaret och den 

utförande personalen ansvaret i andra hand. Oavsett situation bör en gemensam lösning 

arbetas fram. Om medarbetarna lägger all fokus på att gnälla på hur det har varit, men 

inte visar något intresse för framtida utveckling och lärdomar, ställer vi oss frågan om 

avdelningen verkligen vill fortsätta driva sitt arbete vidare eller bara placera ansvaret för 

att saker inte fungerar.  

 

Gemenskap och identitet  
Enligt Chlofsky (2008) bidrar individen mer till företaget om mer resurser och vikt 

läggs på individen, något som vi märker tydligt på de medarbetarna som har märkt att 

ledningen frigjort mer resurser till avdelningen. Chlofsky (2008) menar att det allra 

viktigaste för att få sina medarbetare verkligen motiverade är att få dem att förstå att 

deras jobb gör en skillnad och fyller en funktion och har en mening för företaget. 

Kundservicemedarbetarna är väl medvetna om deras vikt för företagets framgång och 

menar att de är de allra viktigaste för bolagets överlevnad; “Jag tror jag har en av de 

viktigaste rollerna på hela företaget” (kundservicemedarbetare). Men känner 

serviceteknikerna likadant om sin egen roll? En annan medarbetare berättar att företaget 

har en väldigt bra serviceverksamhet med duktiga tekniker som är viktiga för märket. 

Produktchefen belyser “Det är så viktigt att de förstår att deras arbete har en effekt. Att 

de har en jätteviktig funktion!”.  Vi ställer oss frågan: när servicetekniker frågar oss om 

vi vet vem som är deras chef eller vilka mål de har, har ledningen då lyckats nå fram 

med sina budskap till de medarbetare? Enligt de observationer vi gjort och de tekniker 
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vi pratat med på konferensen kommer det fram att de önskar att de kände en större 

tillhörighet till företaget. Något som kan anses extra viktigt då man anställer nya 

tekniker som inte har samma lojalitet mot företagets varumärke. Att teknikerkåren inte 

haft samma konferens som resterande avdelningar känns som en bortkastad möjlighet 

att uppnå detta. Levering (2010) menar att nyckelord såsom förtroende, respons, 

rättvisa, stolthet och kamratskap är viktigt för de anställda. Nyckelord som vad vi tolkar 

många av serviceteknikerna inte tycker präglar deras relation med ledningen och resten 

av företaget. 

 

5.2.2 Kunskap 

Det andra temat som vi anser trädde fram som en bidragande orsak till att medarbetarna 

ser olika på rollen av eftermarknadsservicen bottnar i kunskap och hur kunskap delas 

med andra inom företaget. Det här var ingenting som vi frågade de anställda rätt ut om 

utan var snarare något som återkommande framträdde som ett tydligt tema under 

tolkningsarbetet av analysen. Nedan sammanfattas empirin som kan kopplas till just 

kunskap och kunskapsdelning i en matris för att det ska bli lättare att följa resonemanget 

i analysen.  

 

Person Kunskap 

Direktör Ingen utbildning att bli tekniker.  

Produktchef Kunskap går förlorad för att medarbetare inte lyssnar på vår 

feedback.  

Eftermarknadschef Behov att lära sig om varandras funktioner samt ett behov av 

internutbildningar för servicetekniker. Kontakt mellan 

servicetekniker och produktutveckling måste bli bättre.  

Kundservicechef Svårigheter med att utbilda ny personal då de erfarna har 

tröttnat på många nya.  
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Kundservicemedarbetare Lagt ned mycket tid i efterhand eftersom kunskap inte har 

tagits till vara i samband med ett nytt beslut.  

De mer erfarna tar sig verkligen tid att hjälpa och förklara 

för de nya. 

Servicetekniker En känsla av orättvisa i arbetsfördelningen bland 

medarbetarna då de nya inte anstränger sig för att lära sig 

nya saker enligt de mer erfarna. 

Servicetekniker (Konferens) Fått många jobberbjudande eftersom det är brist på duktiga 

servicetekniker idag. 

Fått ett nytt bra erbjudande. Trivs med arbetsuppgifter, men 

inte med företaget längre. 

Undrar varför han ska hjälpa nyanställda när de får mer i lön 

än honom.  

Tabell 6. Sammanfattning av respondenternas synsätt på kunskap (egenkonstruerad) 

 

Tyst kunskap  

Enligt Smith (2001) fokuserar företag till stor del på värde- och kapitalproduktion och 

bortprioriterar att införskaffa, förvalta och applicera kunskap. Företag som lyckas ta till 

sig ny kunskap kan få en konkurrensfördel menar Wikström, Lundkvist och Beckérus 

(1998). Genom den nya kunskapen ökar organisationen sitt värde. Dessutom är kunskap 

på lite längre sikt den enda konkurrensfördel av värde, då produkter kan bli föråldrade 

över en natt. Smith (2001) anger att 90 procent av all kunskap existerar i huvudet på de 

anställda, så kallad tyst kunskap. Det finns en stor risk att kunskapen kan gå förlorad om 

de anställda inte får applicera, dokumentera och sprida den. Detta är något 

respondenterna vi pratat med uttrycker sker på fallföretaget. 

 

 

Kundservicechefen berättar att “tyst” kunskap gått förlorad genom att en stor del av 

serviceteknikerna sagt upp sig. En medarbetare håller också med om att kunskap på 
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service inte tas till vara och att det får konsekvenser för verksamheten: “Man har lagt 

ner väldigt mycket tid i efterhand för att man inte tagit vara på kunskapen”. 

Produktchefen är också medveten om att viktig information går förlorad: “Det går in i 

ena och ut genom andra örat”. På teknikernas senaste konferens, som vi själva deltog i, 

deltog ingen av de två produktcheferna, och under de två dagar som konferensen hölls 

togs bland annat inte problemen angående avsaknad av serienummer upp. Att tyst 

kunskap går förlorad uttrycker också serviceteknikerna vilka berättar om att nyanställda 

får lättare jobb, och på grund av vad de erfarna uttrycker är orättvis lönesättning har 

man mindre lust att hjälpa varandra. Det finns en mentalitet om att “Det blir svårt om 

en tekniker hela tiden får lätt jobb för att han är helt ny. Han måste också försöka” 

(Servicetekniker).   

 

Kunskapsdelning  
Ett antal av de barriärer till kunskapsdelning som Jones med flera (2006) beskriver går 

att identifiera i det valda fallföretaget. Fallföretaget har ambitioner och säger att de 

försöker att integrera olika funktioner med varandra. På så sätt rör sig den kulturella 

dimensionen mer mot en förändrings- än en stabil kultur. Detta kan också kopplas till 

samarbetsdimensionen av kultur där fallföretaget går från att ha varit mer av en 

isoleringskultur till mer utav en samarbetskultur. Eftermarknadschefen säger att 

kontakten mellan produktutveckling och teknikerkåren måste bli mycket bättre, något 

man försöker arbeta med. Dessa steg är viktiga i resan mot att underbygga 

kunskapsdelning och man undviker på så sätt barriärer som status quo och att 

kunskapen stannar inom en viss funktion (Jones mfl., 2006).   

 

Vidare berättar man på kundservice om ett visst motstånd bland seniorer att dela 

kunskap med juniorer “du som ny frågar saker och du får höra ”AMEN JAG ORKAR 

INTE MER” från en medarbetare”. Detta tyder på en koncentrerad typ av kontroll och 

koordination vilket kan bidra till att juniorer inte vågar dela med sig av idéer. Här bör 

juniorer specifikt uppmuntras att dela med sig av kunskap för att undvika så kallat silo-

beteende. Något som också verkar implementeras då nyanställda uttrycker att de känner 

uppmuntran från ledning. 

 

När det kommer till sanning och rationalitetsdimensionen har fallföretaget utmaningen 
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att få de anställda att dela med sig av sin tysta kunskap. Detta kan anses extra viktigt då 

det i nuläget inte finns någon specifik utbildning för just det teknikeryrke de eftersöker. 

Oftast anställer man istället elektriker som har vidareutbildat sig internt eller redan 

arbetat i branschen. Eftermarknadschefen berättar därför om sin plan att satsa mer på 

interna utbildningar för att öka kunskapsnivån och ta tillvara på det humankapital som 

finns. Man bör koncentrera sig på att sprida det humankapital som finns hos teknikerna 

genom att de lätt kan dela med sig av sin yrkeskunskap till andra. I nuläget finns det 

dock vad vi identifierar en viss tendens till hamstring av kunskap vilket tycks bero på att 

tekniker specifikt har olika belöningssystem. Detta är något man bör se över då det är 

något flera har tagit upp och funnit orättvist. Därmed bör man se över vad man kan göra 

i motivationsdimensionen för att undvika detta.  

 

Ett ytterligare hinder till kunskapsdelning är enligt Riege (2005) tidsbrist. Detta grundar 

sig i att frågan inte prioriteras inom organisationen eller att tillräckligt med tid inte 

frigörs. I företag där det är brist på kunskapsdelning så uppstår ofta ett slags revirtänk 

hos medarbetarna och de delar ej sin kunskap i den mån de skulle kunna då de värnar 

om sina kunskaper, erfarenheter och sina jobb (Riege, 2005). Skulle en kunskapsrik 

person lämna företaget får detta konsekvenser för företagets verksamhet då personens 

kunskap saknas och denna inte har delats med övriga anställda. Alltså går kunskapen 

förlorad. Ju större organisationen är desto svårare blir det att hantera kunskapsdelningen 

då anställda inte vet vart de skall vända sig (ibid).   

 

5.2.3 Organisationsstruktur  

I den teoretiska referensramens avsnitt har vi beskrivit forskning om organisationskultur 

och trots att de anställda inte explicit uttrycker det i sina intervjuer, har vi tolkat det som 

att det också är en av de underliggande orsakerna till varför olika funktioner ser på 

eftermarknadsservice på olika sätt.  

Funktionsindelad organisationsstruktur  

De problem som vi i teorikapitlet känner igen från en tayloristisk eller så kallad 

funktionsindelad organisation återfinns också i fallföretagets organisation utifrån den 

empiri som samlats in. Att de olika funktionerna, ledning, produktutveckling, 
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kundservice och servicetekniker inte delar samma mål och syn på eftermarknaden beror 

vad vi tolkar till stor del på den kultur och bristande kunskapsintegration som tidigare 

beskrivits. Men bakom detta ligger även organisationsstrukturen. I det här fallet kan 

organisationen klassificeras som en funktionsindelad organisation, något som sedan 

länge kännetecknats av lednings-, samarbets- och koordinationsproblem. Företaget 

pratar om att de vill öka integrationen avdelningarna emellan, men detta blir ett problem 

då organisationen består av tre separata ben: marknad, sälj och service. Något som 

vidare kan identifieras som tayloristiska drag är det standardiserade sätt företaget väljer 

att arbeta på. Men vissa av medarbetarna är inte övertygade om det standardiserade 

arbetssättet: “Det är jättebra att ha mallarna när man vet varför man trycker på 

knapparna. Men inte att man bara har mallarna och inte förstår varför man gör som 

man gör”. Moderbolagets ledningsgrupp ställer kravet att alla deras medarbetare på 

företagets avdelningar har en befattningsbeskrivning. Detta finns dock inte inom 

företagets eftermarknadsservice. 

 

Lösa kopplingar  

Samtidigt kan dragen för en organisation med lösa kopplingar kännas igen då dessa 

innebär att olika enheter ser olika ut och styrs på olika sätt. Detta stämmer väl överens 

med exempelvis serviceteknikernas organisation som tidigare haft väldigt stor frihet och 

flexibilitet i sitt arbete. Även på serviceavdelningen har man haft svårigheter med att 

definiera hur det faktiskt går för avdelningen då nyckeltal och mätinstrument till stor del 

saknats. Man har i och med detta valt att gå mot ett allt mer standardiserat arbetssätt och 

nu väljer man att detta också ska gälla servicetekniker. Centralt bestämda regler och 

standarder för hur arbetet ska utföras har satts upp och då uppstår just de problem som 

teorin pekar på i löst kopplade organisationer. Dels att det är svårare att genomföra 

förändringar på central nivå, men också att en del av organisationen förlorar en del av 

den flexibilitet som funnits. Lösa kopplingar kan nämligen vara fördelaktiga då 

organisationen får större flexibilitet och lättare att anpassa sig till förändringar och nya 

metoder på lokal nivå (Weick, 1976).  
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5.2.4 Sammanfattning   

För att sammanfatta diskussionen ovan kan man säga att de kulturella svårigheter som 

underbygger att man ser på eftermarknadsservice på olika sätt är en blandning av brist 

på gemenskap inom företaget, att företagets medarbetare ser ner på service, att det finns 

en förklarings- istället för en åtgärdskultur samt att de värden som anses viktiga i en bra 

organisationskultur inte stämmer överens med en del av respondenternas uttalanden. 

Detta i sig betyder inte att kulturen behöver betecknas som svag, utan kan vara stark 

men innefatta drag som inte gynnar det företaget försöker att uppnå. Negativa aspekter 

av en stark organisationskultur är motstånd till förändringar, grupptänkande och 

trångsynthet samt att man har stora svårigheter att ta kritik (Bang, 1994). Drag som 

också kan kännas igen i det här fallet. En stark kultur kan vidare vara negativ på så sätt 

att medlemmarna inte ifrågasätter ledning och varandras beteenden. Det är också vanligt 

att medlemmarna här är mycket bundna till sin egen grupps värderingar vilket försvårar 

samarbete med andra grupper. Detta gör det också svårare för nykomlingar att komma 

in i gruppen (ibid). Vidare visar forskning på länken mellan ledarskap och kultur varav 

man menar på att ledaren måste stå bakom kulturen och vice versa om gemensamma 

organisatoriska mål och värderingar ska uppnås, något som fallföretaget bör ta i 

beaktning (Nguyen & Mohamed, 2011).  

 

Om företagskulturen understödjer att kunskap skall delas mellan anställda och om 

medarbetare uppmuntras att hjälpa varandra och lära från varandra kommer kunskap i 

större mån kunna räddas (Riege, 2005). Ledningen bör sätta upp en uttalad strategi för 

kunskapsdelning  som ska bindas samman med mål och visioner (ibid). Delandet av 

kunskap hämmas även naturligt om arbetsplatsen lider av dålig stämning, något som 

också kan kopplas till den kultur som finns på företaget (Swift & Virick, 2013). Det får 

konsekvensen att kunskap hamstras av medarbetarna och om någon erbjuder att dela 

med sig av sin kunskap så kommer det att mottas med misstänksamhet (Bock, Gee-

Woo, Young-Gul & Jae-Nam, 2005). Huvudproblemen i det här fallet innefattar just att 

medarbetarna inte delar med sig, förvaltar och sprider kunskap på det sätt som 

underbygger en bra kunskapsintegration. Kunskap har istället för en möjlighet blivit ett 

hinder för organisationen att ta sig framåt då det saknas personal med kunskap i 

branschen, att man inte delar med sig till nya medarbetare, och att man inte har ett 

system som underbygger att man delar med sig av sin “tysta kunskap”.  
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Den funktionella indelningen har här lett till att medarbetare arbetar i sina funktioner på 

ett så pass självständigt sätt att de inte lägger märke till andra funktioner och deras 

behov. Varje medarbetare ser endast till hur eftermarknadsservice kan bidra till deras 

funktion och arbetar där utefter. Just bristen på samarbete mellan funktionerna 

betecknas vara en av den funktionsindelade organisationsstrukturens största nackdelar. 

Detta gör det svårare för den centrala ledningen att styra, samordna och kontrollera de 

olika funktionerna på ett enhetligt sätt. Varje avdelning eller funktion skapar på så sätt 

sina egna värderingar och mål som inte behöver stämma överens med resten av 

verksamhetens, vilket också skapar kulturella motsättningar inom företaget.  
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6. Slutsats 

6.1 Frågeställning 1  

Hur ser olika funktioner på eftermarknadsservice och dess roll?  

Att företagets medarbetare ser olika på funktionen eftermarknadsservice kom vi fram 

till genom att jämföra de olika respondenternas svar på olika nivåer. Oftast låg 

respondenternas syn på rollen av eftermarknadsservice i linje med vad de själva arbetar 

med. Ett mönster kan ses för de som arbetar direkt med kund exempelvis i kundservicen 

där just kundfokus är viktigt. För de som arbetar med produkterna blir 

produktutveckling viktigare och för de som styr dvs ledningen blir perspektiven som 

handlar om kostnader och intäkter viktigare. Detta anser vi vara ett problem då företaget 

inte ser eftermarknadsservicens fulla potential som drivare av kundnöjdhet, 

marknadsföring, innovation och lönsamhet.  

 

6.2 Frågeställning 2  

Vad har deras syn för underliggande orsaker och vad får det för konsekvenser?  

När vi tittade djupare på varför det blivit så att de anställda ser på eftermarknaden olika, 

kom vi utifrån tolkning av respondenternas svar fram till tre genomgående teman: 

kultur, kunskap och struktur. Kulturen då det saknas en gemenskap och identitet, att de 

anställda inte delar värderingar som kan anses vara viktiga, en avsaknad av förtroende 

för ledningen och en förklaringskultur och inte en åtgärdskultur. Kunskapsdelningen 

påverkas på så sätt att företaget inte värnar tillräckligt om den kunskap som finns. Tyst 

kunskap går förlorad och många barriärer för kunskapsdelning har uppstått genom den 

kultur och struktur som finns. En funktionell struktur är svår att kontrollera, styra och 

förändra. Samarbetet mellan de olika funktionerna är dessutom löst kopplade, vilket 

bidrar till att de anställda inte har en klar insyn i varandras arbete. Dessa aspekter bidrar 

i allra största grad till att anställda ser på eftermarknadsservice på olika sätt och inte är 

helt överens om vad den ska bidra med.  
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6.3 Resultat   

De problem som ses i företaget hänger samman med varandra. Att de anställda inte ser 

eftermarknadens potential är ett problem i sig, då företaget går miste om möjligheter att 

öka kundvärde, marknadsföra sig, utveckla sina produkter och bli mer lönsamma. 

Huvudproblemet här, att medarbetarna endast ser till sin funktion, kan ses som en 

konsekvens av de underliggande orsaker vi identifierar, dels kulturen i företaget som i 

sin tur inte underbygger kunskapsdelning och integration mellan olika funktioner. Den 

dåliga kunskapsdelningen i sin tur förstärker den starka och negativa kultur som finns. 

Och den funktionella struktur som finns i botten av företagets struktur påverkar i sin tur 

både kulturen och kunskapsdelningen vilket leder till svårigheter att kontrollera, styra 

och sätta gemensamma mål. Dessa faktorer tillsammans gör att än mindre kunskap 

sprids mellan funktionerna, de anställda vet ännu mindre om varandras arbete, och på så 

sätt glider också synen på eftermarknadsservicens funktion och roll allt längre isär.  
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7. Avslutande diskussion 
I det här avsnittet vill vi i en avslutande diskussion ta vår analys ett steg längre och 

återkoppla till den problematisering som fanns i det inledande kapitlet. Vi vill försöka 

besvara varför eftermarknadsservice inte fungerar för många företag på dagens 

marknad. Här kommer vi även att förtydliga studiens bidrag samt komma med egna 

rekommendationer på hur företaget kan undvika konsekvenserna av att ha olika syn på 

eftermarknadsservice. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning som behövs på 

området och några sammanfattande slutord.  

 

7.1 Studiens bidrag  

Det som väckte vår uppmärksamhet när det kom till ämnet eftermarknadsservice var 

just att det är en så pass omstridd och utsatt funktion. Den tidigare forskningen gav 

tydliga indikationer på att företag har svårt att styra och kontrollera funktionen och kan 

därmed inte utnyttja dess fulla potential. Vi funderade på varför det ser ut på det här 

sättet och kom fram till att det skulle kunna ha något att göra med hur olika funktioner 

på företag ser på eftermarknadsservice. Vad ska man ha det till? Vad bidrar 

eftermarknadsservice till företaget i stort? Vad tycker olika funktioner som antingen 

jobbar med eller på något sätt har en länk till eftermarknadsservice?  De svar vi fick av 

de vi intervjuade kunde kopplas till deras specifika funktion, man bryr sig mer om det 

man själv jobbar med. Så vad berodde det på? En brist på samarbete mellan funktioner 

och personer, dålig insyn i varandras arbeten samt dålig kunskapsintegration visade sig 

vara de underliggande orsakerna till att deras olika syn gick isär och konsekvenserna av 

att inte prioritera dessa är liknande de som beskrivs angående eftermarknad som 

svårstyrt och svårkontrollerat. De långsiktiga konsekvenserna av att inte prioritera 

eftermarknadsservice och låta dessa problem fortgå skulle vidare kunna beskrivas som 

förödande för företaget, speciellt det som arbetar i en B2B-kontext. Suboptimering leder 

till minskad effektivitet i form av dubbelarbete och medför därmed högre kostnader. En 

dålig kultur i form av dålig stämning, missnöjda medarbetare, och ett dåligt förtroende 

till ledningen leder till svårigheter att genomföra nödvändiga förändringar och 

förbättringar och i förlängningen till sämre service, en sämre kundupplevelse och dålig 

marknadsföring. Det finns dessutom risk för att detta skadar de långsiktiga 
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kundrelationer och att eventuella avtal också går förlorade. Det i sin tur kan komma att 

påverka försäljningen vilket i sin tur påverkar servicen igen då det blir mindre ärenden 

som kommer in, och allt mindre servicesamtal och produkter att serva. Om innovation 

och utveckling av produkter inte heller optimeras leder också detta till försämrat 

kundvärde och i längden till försämrad konkurrenskraft om konkurrenter satsar hårdare 

på sina produkter. Har man sin egen serviceteknikerkår ligger man steget före när det 

kommer till möjligheten av informationsdelning och har på så sätt en möjlighet som 

andra företag i branschen inte har. På grund av den kunskapsbrist som vidare finns i 

branschen blir det än mer viktigt att också ta vara på den kunskapen som man redan har.  

 

Generellt skulle vi vilja belysa vikten av att vi ser fyra tydliga perspektiv som 

konkurrerar med varandra, vissa anställda är fokuserade på att få kunden nöjd, en annan 

ser till avdelningens lönsamhet, en tredje vill utveckla produkterna och en fjärde undrar 

varför företaget överhuvudtaget erbjuder eftermarknadsservice. Samtidigt finns det en 

tydligt funktionsindelad struktur, lösa kopplingar mellan funktionerna, dålig stämning 

och kunskapsintegrering, kunskap och erfarenhet används vidare som maktmedel. Vi 

anser att den första uppgiften för fallföretagets samtliga medarbetare är att tillsammans 

definiera varför de överhuvudtaget erbjuder eftermarknadsservice och vilka mål de har 

med att erbjuda eftermarknadsservice. När detta är bestämt och samtliga funktioner är 

överens bör integrationen mellan funktionerna stimuleras. Företaget bör definiera vilken 

organisationskultur de vill ha, hur misstag skall bemötas och även utveckla en 

kunskapsstrategi. Hur ser vi på kunskap och erfarenhet i detta företag och hur ska vi 

dela med oss av kunskap och erfarenhet till varandra på bästa möjliga sätt. I och med 

eftermarknadsservice beskrivna potential och den framtidstro som trots de svårigheter 

som finns på fallföretaget finns krav tror vi att dessa förbättringar kan komma att göra 

stor skillnad för eftermarknadsservicens framtida överlevnad som en del av företaget.  
 

7.2 Rekommendationer  

Efter ha studerat forskningen och vårt fallföretags verksamhet i syfte att ta reda på 

varför många företag inte lyckas med sin eftermarknadsservice kommer vi att lista ett 

antal praktiska implikationer som skulle kunna bidra till att att företaget utvecklar sig i 

riktning mot en eftermarknadsservice av en högre klass. Vi listar några konkreta 
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åtgärder som skulle kunna vidtas av fallföretaget. Eftersom vi inte är några experter på 

området eller konsulter med många års erfarenhet, utgår vi från vårt perspektiv och tar 

utgångspunkt i det vi har sett, hört eller tolkat. 

7.2.1 Lednings ansvarsområde 

1. Utveckla och uppdatera befintligabefattningsbeskrivningar. 

2. Skapa rutiner och riktlinjer för hur varje befattning skall utföras och notera vilka 

ansvarsområden den anställde har samt vilka den anställde bör samarbeta med. 

Se till att de anställda får ta del av dessa regelbundet.  

3. Rita upp processkartor och flödesdiagram.  

4. Ta fram en fullständig resultaträkning med intäkter och kostnader.  

5. Ta fram ekonomisk data över avdelningen för utvärdering.  

6. Skapa funktionerna junior och senior servicetekniker. Låt seniorerna bemöta de 

svårare kundcasen och utbilda juniorerna. Ge de lättare casen till juniorerna.  

7. Fördela lönerna efter kundbemötande och teknisk förmåga. Förlag från 

serviceteknikerna att lönen sätts 50/50.   

8. Utveckla en lönetrappa för servicetekniker som väljer att stanna i företaget: i 

dagsläget lönar sig inte lojalitet. 

9. Utrusta teknikerna med matlådor med kylblock, plastbestick etc och utbilda dem 

i vikten av att äta ordentligt – ni vill ju ha friska tekniker som kan bli specialister 

och jobba länge för er. 

10. Integration av moderbolagets butiksmedarbetare, fallföretagets servicetekniker, 

moderbolagets och fallföretagets säljare runt om i Sverige. Skapa regionala 

grupper för sammanhållning.  

11. Integrera servicetekniker och återförsäljare av produkterna. Om 

serviceteknikerna får en lucka i sitt schema kan de besöka en återförsäljare, ta en 

fika, låna personalrum och hjälpa återförsäljaren att sälja produkter.  

12. Informera återförsäljare om era unika konkurrensfördel, skulle produkterna gå 

sönder, så innebär det minst jobb för återförsäljaren att ringa er. Ett samtal, ni 

kommer. Så är det inte hos era konkurrenter. Lyft fram detta.   
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7.2.2 Teamwork 

1. Öka samarbetet mellan funktionerna genom samarbetsövningar, konferenser etc. 

Integrera de anställda med varandra. Uppmuntra till nätverkande. 

2. Skapa en teamkänsla för hela företaget, oavsett funktion. Få medarbetarna att 

känna att varje dag innehåller en massa utmaningar som de tillsammans ska få 

lösa. Förmedla känslan av att alla oavsett position är lika mycket ansvar för att 

outputen i slutändan är en nöjd kund, ledning och medarbetare.  

3. Anordna gemensamma konferenser för alla av företagets medarbetare där de 

anställda tillsammans i grupper får skriva befattningsbeskrivningar, rutin- och 

riktlinjer för varje position. Ett perfekt case för workshop: Hur ska vi få in 

serienummer på alla maskiner vi servar? Pris till kreativaste lösning och den 

lösning som verksamheten kan använda!  

4. Job rotation: låt teknikerna vara kundtjänstmedarbetare för en dag och 

kundtjänstmedarbetarna får följa med teknikerna under en arbetsdag 

regelbundet. Gör även gärna samma med dispatcher och materialplanerarna samt 

kvalitetsgruppen. Allt för att öka integrationen mellan de anställda och få till ett 

bättre samarbete. 

5. Tydliggör när teknikern besöker kund att han kommer från fallföretaget och inte 

från en lejdverkstad. I dagsläget vet kunden ofta inte det.  

7.2.3 Kunskap och utbildning 

1. Kvalitetssäkra introduktionsutbildningar för nya medarbetare. Låt erfarna 

medarbetare regelbundet gå igenom utbildningsmaterialet. Vi är alla glömska.  

2. Dokumentera kunskap.  

3. Skapa strategier för kunskapsdelning. Anordna seminarium, program för 

jobbrotation. Inför konsekvenser för de anställda som inte storsint delar med sig 

av kunskap och erfarenhet.  

4. Skapa det bästa introduktionsmaterialet för nyanställda. Tips: se moderbolagets 

underlag. 

5. Regelbunden vidareutbildning av tekniker. Låna moderbolagets butiker och 

konferensrum som finns i hela landet, Många konferensrum har videoutrustning, 

kan denna nyttjas på ett effektivt sätt?  
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6. Utbilda tekniker & kundtjänstmedarbetarna i att tänka kundvänlighet; jobba på 

deras bemötande till kund.   

7. Kan det hjälpa juniora tekniker att när de gör någonting för första gången hos en 

kund att en senior tekniker har filmat hur de gick tillväga? Genom att titta på en 

videolösning där seniora teknikerna kan filma svåra lösningar och som de 

juniora kan titta på och lära sig av.  

8. Utveckla en egen utbildning för era servicetekniker. Investera i utbildningens 

kvalitet och skapa på så sätt en kvalitetsstämpel “Jag gick företags A utbildning 

till servicetekniker” eller “jag började på företag A och genomgick deras 

fantastiska utbildning, idag trivs jag jättebra fortfarande på företaget”.  

7.3 Studiens begränsningar och vidare forskning 

Den här studien har sin utgångspunkt i att besvara frågeställningen om det finns olika 

perspektiv på eftermarknadens roll hos olika funktioner i organisationen. Studien har på 

sätt och vis utgått ifrån att det fanns det och vår hypotes visade sig vara rätt. Den här 

studien har vidare utgått ifrån de perspektiv på eftermarknad som utretts tidigare men i 

andra sammanhang, såsom kund, marknadsföring, innovations, lönsamhets och 

perspektiv på eftermarknad som onödigt ont. Det som togs upp är på detta plan hur de 

interna funktionerna i en organisations kan se olika på eftermarknaden, och vidare 

forskning skulle därmed kunna utreda hur också de externa aktörerna ser på 

eftermarknadens roll. En andra frågeställning som kan utredas är om det finns fler 

perspektiv på eftermarknad som vi inte tagit upp? Och i så fall vad är det?   

 

Vår studie pekar vidare på konflikten som uppstår i organisationen när de olika 

funktionernas perspektiv på eftermarknadsservice inte stämmer överens med varandra. 

Och vi har i ett andra skede försökt besvara vad detta beror på. På så sätt gick vi vidare 

med två teman på området för att utreda vad detta får för konsekvenser för företaget. 

Men finns det andra teman? Finns det andra orsaker till att man ser på eftermarknaden 

på olika sätt än organisationskultur och -struktur? Då studiens tidsram var allt för snäv 

för att utreda detta efterfrågar vi ytterligare forskning på området. Detta kan ses som 

viktigt då eftermarknadsservice fortsatt är en funktion många företag har svårt att få 

bukt med.   
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universitet.  
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9. Bilagor  

Varje respondent fick samma information som anges nedan för att sedan bli ställda 
aningen differentierade frågor enligt de olika intervjuguider som bifogats:  

Bilaga 1. Inledning och avslutning 
Hej! Vi heter Emma och Louise och vi är här för att ställa lite frågor idag för att lära 
känna er och er organisation. Avsatt tid för intervjun är ungefär en timme.  
 

Så uppsatsen handlar om hur en avdelning som jobbar med eftermarknad fungerar och 
lite om hur arbetet ser ut. Vi kommer att intervjua dig, och andra medarbetare också 
ledningen, förhoppningsvis också kunder. Syftet är att dels hjälpa er organisation och 
lyfta fram olika perspektiv på vad er avdelning gör. Och vi gör det här eftersom just 
eftermarknadsservice kan vara lite svårt att få grepp om och styra, och eftersom det är 
en så pass viktig funktion för företagen idag.  
 

Materialet kommer att användas i en uppsats som vi skriver för vårt universitet på 
magisternivå. Den kommer alltså att publiceras, men du kommer att få titta på 
materialet innan dess. Dock så är intervjun anonym, vi kommer inte behöva nämna 
några namn i uppsatsen och de frågor vi ställer är inte heller av känslig karaktär. 
Hoppas att det känns okej? Vi kommer att spela in intervjun så att du är medveten om 
det, känns det okej?  
 

Frågor?  

Då börjar vi själva intervjun. 
 
Avslutning  
Tack så hemskt mycket för din tid vi kommer att höra av oss om vi använder något 
material så att allt blir rätt och känns okej för dig!  

Bilaga 2. Frågor till produktutveckling 
Personliga frågor 

Vad heter du? 

Vilken utbildning har du? ev. Vad har du jobbat med tidigare?  

Hur länge har du jobbat här (i den här funktionen) Varit på någon annan funktion?  

Kort: Hur ser en arbetsdag ut för dig här?  

Hur ofta pratar kommer du i kontakt med kunder till serviceavd?  

Hur kommunicerar du med service? teknikers, kundtjänstmedarbetare, produktutvecklare etc?  

Vad skulle du säga är din roll i arbetet med Företag A? 
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Varför gör du det? Vad tycker du att syftet är med just ditt jobb? 

 
Övergripande frågor 

Finns det några svarta hål, där det är tydligt att det går snett i det här arbetet med 
serviceavdelningen? med arbetet att utveckla produkterna?  

Vad skulle man kunna göra åt det?  

Du ser det såhär: Hur tror du att andra inom organisationen ser på det?  
- vad ser andra för problem? samma som du?  

Vad upplever du är viktigt för en serviceavdelning som jobbar med just eftermarknad?  

Vad uppfattar du styr arbetet på lång sikt? Vad är viktigt på lång sikt?  

Hur upplever du att andra ser på det här? (ledning/kunder/anställda)  

Vad upplever du att avdelningen bidrar med? 

Hur tror du andra på företaget ser på detta? de själva, ledning, andra avdelningar 

Vad har man för syn på service?  

Har det alltid varit så?  

Hur upplever du att Företag As företagskultur är? 

Tycker du att serviceavdelningen är en integrerad del av företaget? Borde den vara det?  

Vad kan bli bättre här?  

Hur ser det ut när det gäller andra delar av företaget och deras samarbete?  

Tror du att man lägger tillräckligt mycket fokus på service?  

Vad tycker du om sammanhållningen på Företag A?  

Gör ni några gemensamma aktiviteter med service?  

Vad görs för sammanhållning? - vad görs inte?  

Gör man tillräckligt mycket här?  

 
Framtid 

Finns det några förbättringsfaktorer inom produktutveckling och servicearbetet? Varför ska man 
göra så? varför då?  

I den bästa av världar: hur skulle avdelningen fungera? hur skulle ert jobb fungera då? hur skulle 
den här organisationen fungera då? 

Hur tror du att det kommer att gå för Företag A?  

Vart ser du dig själv i företaget i framtiden?  

Vill ni ta upp något mer? berätta något mer? 
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Bilaga 3. Servicetekniker och kundservice  
Personliga frågor  

Vad heter du? 

Hur länge har du jobbat här (i den här funktionen)? 

Har du gymnasieexamen? Någon ytterligare utbildning? 

Har du någon tidigare erfarenhet från branschen? 

Vad har du annars jobbat med? 

Har du jobbat på andra avdelningar har du jobbat inom hos Företaget? 

Hur kommer det sig att du började jobba här? 

Kan du beskriva vad gör du på dagarna? 

Varför gör du det? Vad tycker du att syftet med det för dig? Vad får du ut av det?  

Hur upplever du jobbet? 

Vad tycker du är roligt? 

Vad tycker du är tråkigt?  

Det har jobbet som du gör, vad har det för betydelse för resten av företaget tror du?  

Tycker du att det läggs resurser på att utveckla er?  

Vart tycker du man kan lägga mer resurser?  

Finns det några svarta hål, något som inte fungerar i det här arbetet? 

Vad skulle man kunna göra åt det?  

Tror du att andra känner likadant som du?  

Gör man något åt de här problemen?  

Hur påverkar det dig?  

Finns det några specifika mål som ni måste nå upp till?  

 
Kunder 

Hur ofta kommer du i kontakt med kunder? 

Berätta om era kundrelationer, hur fungerar det idag?  

Hur tycker du att det borde det fungera? 

För att komma dit, vad borde förbättras? 

Vad betyder ditt jobb för kunden? - lever du upp till deras förväntningar? 

Sker någon uppföljning om vad kunden tycker?  

Skulle du vilja ha det?  

 

Övergripande 

Vad upplever du är viktigt för en serviceavdelning som jobbar med eftermarknad?  
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Vad uppfattar du styr avdelningen på lång sikt?  

Vad upplever du att avdelningen bidrar med?  

Hur tror du att andra på företaget ser på detta? (ledning, andra anställda, kund etc) 

Varför tror du att det är så?  

Kan man introducera mer sälj?  

Kan man bli mer säljande?  

 
Framtiden  

Hur ser du på avdelningens framtid?  

Hur ser du på din egen framtid på företaget?  

 Vad skulle kunna ändras? Förbättringsfaktorer? 

Vill ni ta upp något mer? berätta något mer? 

 

Bilaga 4. Kundservicechef, eftermarknadschef och direktör 
 
Personliga frågor  

Vad heter du? 

Hur länge har du jobbat här (i den här funktionen)  

Har du någon tidigare erfarenhet från branschen? 

Varit på någon annan funktion eller avdelning på Företag A?  

Har du gymnasieexamen? Ytterligare utbildning? 

Vilken utbildning har du? ev. Vad har du jobbat med tidigare?  

Hur kommer det sig att du började jobba här?  

Hur ser en arbetsdag ut för dig här? Vad arbetar du med inom Företag A?  

Vad bidrar din roll till utvecklingen av Företag A? 

Hur ofta pratar kommer du i kontakt med kunder till serviceavdelningen?  

Vad skulle du säga är din roll i arbetet med avdelning A?  

Varför gör du det? Vad tycker du att syftet är med just ditt jobb? 

Vad upplever du av det? Din erfarenhet av jobbet?  

Vad är roligt, mindre roligt?  

Det här jobbet som du gör då, vad har det för betydelse och roll för just serviceavdelningen?  

Vad är målet med ditt arbete för Företag A? 
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Övergripande 
Finns det några specifika mål som ni måste nå upp till?  

Upplever du att ni lever du upp till dessa? 

Upplever du att avdelningen får tillräckligt med resurser?  

Vad bör man satsa mer på?  

Hur tror du att de anställda känner detta?  

Gör man något åt de här problemen?  

Hur påverkar det dig?  

Finns det några svarta hål, där det är tydligt att det går snett i det här arbetet? 

Vad skulle man kunna göra åt det?  

Hur tror du att andra inom organisationen ser på det?  

Ser man samma problem? (anställda, kunder, ledning?)  

Vad upplever du är viktigt för en serviceavdelning som jobbar med just eftermarknad?  

Lever serviceavdelningen upp till det? 

Vad uppfattar du styr arbetet här på lång sikt? Vad är viktigt på lång sikt?  

Hur upplever du att andra ser på det här? Kunder, ledning, anställda?  

Vad upplever du att avdelningen bidrar med?    

Hur tror du att andra funktioner på företaget ser på serviceavdelningen?  

Hur känns er sammanhållning tex?  

 
Framtid 
Hur ser du på avdelningens framtid?  

Hur ser du på din egen framtid på företaget? 

Vill ni ta upp något mer? berätta något mer? 
 


