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FÖRORD 
“Vad sa du, AR-teknologi? Vad är det för något?” 

 

För ett halvår sedan visste vi inte vad Augmented Reality var för något, det gör vi kanske 

fortfarande inte (?). För många är AR-teknologi fortfarande ett okänt fenomen men frågan är, 

hur länge till? Den 22 maj 2018, ungefär ett halvår efter att vi påbörjat vårt arbete, lanserade 

Microsoft, ett av världens största teknikföretag, sin nya AR-lösning för servicesyften. Vi 

ansåg redan innan att vår studie var aktuell men om något har den fått än mer betydelse nu. 

 

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till vår handledare vid Linköpings Universitet, Lars 

Witell, som ständigt funnits oss till hands och som alltid kommit med goda råd och 

visdomsord, stort tack! Vi vill även tacka vår seminariegrupp och opponentgrupp som hjälpt 

oss driva arbetet framåt med sina insiktsfulla åsikter och lärdomar samt Aku Valtakoski för 

dina kommentarer vid förslutsseminariet, tack! Vi vill också tacka alla respondenter som 

medverkat i vår studie, utan er hade studien ej varit möjlig. Vi vill rikta ett extra stort tack till 

de anställda på ett visst företag, ni vet vilka ni är! 

 

Sist men inte minst, vill vi tacka varandra: 

 

Kristoffer, jag vill tacka dig för att du har stått ut med mig och min självgodhet (läs optimism), jag förstår att det inte alltid 

varit lätt. Att vi som bästa vänner skulle skriva uppsats tillsammans ifrågasattes och det har inte alltid varit en dans på 

rosor, men faktum är att vi har skrivit klart vår uppsats och vi är fortfarande bästa vänner. Slutet gott, allting gott! 

 

Jonas, jag vill tacka dig för din optimism vilken varit hjälpsam i de tunga stunder då allt har känts hopplöst, jag vill tacka 

dig för din beslutsamhet vilken varit hjälpsam i de många tillfällen då velandet tagit över och jag vill tacka dig för att du är 

du. Den enas svaghet är den andras styrka, och tillsammans har vi lyckats! 

 

Linköping, 28/5-2018 

 

______________                                                        _______________ 
Jonas Blomgren       Kristoffer Hasslevall 

  



  



SAMMANFATTNING 
Titel: Är vi redo för Augmented Reality?: En studie i eftermarknadsservice med teknisk 

innovation 

Författare: Jonas Blomgren och Kristoffer Hasslevall 

Handledare: Lars Witell 

Bakgrund: I dagens digitaliserade samhälle ställs det höga krav från kunder på att saker och 

ting ska fungera. Det ställs krav på att företag ska tillhandahålla sina kunder med ett attraktivt 

erbjudande och med dagens snabbt växande teknologier möjliggörs nya sätt att erbjuda 

service. AR-teknologi har nyligen börjat användas som ett verktyg i företags 

eftermarknadsservice inom B2B och möjliggör för kunders servicetekniker att, på distans, få 

hjälp av en expert med att felsöka och reparera maskiner. Eftermarknadsservice kan om 

utförd på rätt sätt ge företag konkurrensfördelar och spås vara en stor framtida intäktsdrivare. 

Hypen kring AR-teknologi är hög, nya teknologier är en drivkraft till företags sätt att erbjuda 

nya tjänster och konsumenter är benägna om snabb service, men ännu saknas det studier 

kring AR-teknologi inom eftermarknadsservice på B2C-marknaden. 

Syfte: Att undersöka attityderna hos olika aktörer i distributionskedjan, utifrån tre valda 

dimensioner, mot införandet av AR-teknologi i företags eftermarknadsservice mot 

konsument, samt öka förståelsen för dess påverkan på serviceprocessen. 

Metod: I studien tillämpas en kvalitativ metod där vi genomfört en explorativ fallstudie på 

införandet av AR-teknologi i företags eftermarknadsservice. Det empiriska insamlandet har 

skett genom 14 stycken semistrukturerade intervjuer med respondenter från tre olika aktörer i 

vår studerade distributionskedja. 

Slutsats: Aktörerna i distributionskedjan är överens om att det finns tydliga fördelar med 

införandet av AR-teknologi i eftermarknadsservice. Detta då kunskapsöverföring, vilken 

underlättas av AR-teknologi, kan främja självservice vilket kan innebära kostnads- och 

tidsbesparingar för både företag och konsumenter. Däremot finns det frågor kring det faktiska 

användandet av tekniken och om den i vissa fall kan bli överflödig. Det finns också frågor 

kring hur en förflyttning av servicen närmare konsument kan påverka företags stabila 

intäktsflöde inom eftermarknadsservice samt deras kundrelationer. 

Nyckelord: Tjänstefiering, Eftermarknadsservice, Kunskapsöverföring, Självservice, 

Augmented Reality  



ABSTRACT 
Title: Are we ready for Augmented Reality?: A study in aftermarket service with technical 

innovation 

Authors: Jonas Blomgren och Kristoffer Hasslevall 

Supervisor: Lars Witell 

Background: In today’s digitalized society there are high demands from customers on how 

things should work. Companies face demands on how they should provide their customers 

with a attractive offerings and with today's fast growing technologies new ways of offering 

service are presented. AR-technology has recently started being used as a tool in companies’ 

aftermarket service within B2B and it allows for service technicians to, remotely provide aid, 

problem solve and repair of the machines with the assistance of an expert. Aftermarket 

service can, if performed correctly, give companies competitive advantages and is believed to 

be a large future profit maker. There is a hype surrounding AR-technology, new technologies 

are a driving force for new services and consumers are demanding fast service, but there are 

still studies missing regarding AR-technology in the aftermarket service on the B2C market. 

Purpose: The purpose of this study is to investigate the attitudes of the different operators 

within the supply chain, from three different dimensions, towards the introduction of AR-

technology in companies’ aftermarket service towards consumers, and also to improve the 

understanding of its effect on the service process. 

Method: The study uses a qualitative method where we have performed an explorative case 

study on the introduction of AR-technology in companies’ aftermarket service. The empirical 

data have been gathered by 14 semi-structured interviews with respondents from three 

different operators within our studied supply chain. 

Result: The operators, within the supply chain, all agree that there are clear advantages with 

the introduction of AR-technology in the aftermarket service as knowledge transfer, 

facilitated by AR-technology, can promote self-service which can mean cost and time savings 

for both the company and the consumers. There are though questions regarding the actual use 

of the technology and if the technology in some cases may become redundant. There are also 

questions about how a shift of service closer to consumers may affect companies´ stable 

revenue flow in the aftermarket service and also their customer relations. 

Key Words: Servitization, Aftermarket Service, Knowledge Sharing, Self-Service, 

Augmented Reality 
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1. Inledning 
I detta kapitel får läsaren en bakgrundsbeskrivning av ämnet samt en introduktion av vad 

tidigare studier inom ämnet behandlat. Läsaren får också ta del av studiens syfte, 

forskningsfrågor samt en definitionslista för att enklare förstå de akademiska begrepp som 

används i studien. Läsaren kommer också att få en inblick i studiens kunskapsbidrag, alltså 

vilken kunskap författarna önskar bidra med till ämnet. 

1.1 Bakgrund 
Vi lever i en digitaliserad värld där nya teknologier styr vår tillvaro. Den pågående 

digitaliseringen, alltså den ökade användningen av digital teknik med syftet att koppla 

samman människor, system, företag, produkter och tjänster (Hsu, 2007) spelar en stor roll i 

hur företag formar ett attraktivt erbjudande. Vandermerwe & Rada (1988) beskriver i sin 

artikel “Servitization of Business: Adding Value by Adding Services” begreppet tjänstefiering 

som det strategiska beslutet att ingå en process i vilken företag söker skapa större värde 

genom att förbättra tjänsterna som de erbjuder. Till följd av den snabba teknologiska 

utvecklingen har tjänster blivit en stor del av ett företags sätt att tillhandahålla sina kunder ett 

attraktivt erbjudande. En väl implementerad tjänstefiering ger, enligt författarna företaget en 

stark konkurrenskraft. Kopplingen mellan tjänstefiering och digitalisering är mycket stark. 

Detta, samt att digital teknologi är en drivkraft för tjänsteinnovation, gör att företags arbete 

med tjänstefiering ofta sker med begrepp som digitalisering och teknisk innovation i åtanke 

(Carlborg m.fl., 2014). 

  

En del av den pågående tjänsteutvecklingen är självservice, ett fenomen som blir allt 

vanligare. Självservice är den process i vilken kunden engagerar sig i hela, eller delar av en 

tjänst eller produkt (Castro m.fl., 2010). I och med informationstekniks (IT) framfart, vilken 

möjliggör för nya och effektiva självservice-teknologier, har uppmärksamheten kring 

självservice vuxit under 2000-talet (Castro m.fl., 2010). En fördel med användandet av 

självservice-teknologier kan dels vara tidsbesparingar då självservice oftast går snabbare än 

den traditionella servicen. Som exempel kan vi tänka på den tid vi som konsument sparar 

genom att inte behöva stå i kö på ICA utan istället själva sköta betalningen via självscanning. 

Andra fördelar är enligt Walker m.fl. (2002) att nya och innovativa självservice-teknologier 
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bringar en bättre tillgänglighet till service samt öppnar upp för möjligheten att få hjälp utan 

att fysiskt behöva besöka serviceorganisationen. 

  

En del av den service en organisation erbjuder sina kunder är eftermarknadsservice. 

Eftermarknadsservice är den servicen som är relaterad till produkten efter att den sålts 

(Cohen m.fl., 2006). Idag ställs det höga krav på hur saker och ting ska fungera eller kanske 

framförallt att de ska fungera. Ur ett företagsperspektiv är det av största vikt att ta hand om 

sina kunder och bemöta deras behov även efter det faktiska köpet av en produkt (Anderson & 

Narus, 1995). Extra viktig är denna service då man sålt en vara som kräver ett visst underhåll 

(Cohen m.fl., 2006). Vidare menar Cohen m.fl. (2006) att en rätt utförd eftermarknadsservice 

kan resultera i värdefull kunskap om sina kunder vilket i sin tur kan bidra till 

konkurrensfördelar. Eftermarknadsservice är en signifikant intäktskälla under hela 

produktens livscykel och intäkterna från eftermarknadsservice spås öka de kommande åren. 

Till exempel visar Airbus framtidsprognoser på att eftermarknadsservice inom den 

kommersiella flygindustrin under de kommande 20 åren kommer att uppgå till tre biljoner 

dollar med en årlig tillväxt på 5% (Oliver Wyman, 2017). Enligt Oliver Wyman (2017) gör 

den snabbt växande teknologin att sättet man erbjuder eftermarknadsservice är på väg in i en 

ny era. Detta då nya teknologier gör att de verktyg och processer som används möjliggör nya 

sätt att erbjuda service. Gebauer (2008) visar i sin studie att företag som erbjuder en 

eftermarknadsservice i form av reparation lägger väldigt lite fokus på forskning och 

utveckling och att fokus istället läggs på att erbjuda en standardiserad och billig service. 

Samtidigt som eftermarknadsservice i form av underhåll, vilken erbjuds för att förebygga att 

fel uppstår, ofta erbjuder en mer differentierad service. Vidare nämner Gebauer (2008) 

“development partners” som företag som förser sina kunder med forskning och utveckling av 

nya tjänster vilka ämnar göra att kunderna uppnår en bättre processprestanda. 

  

I Dagens Industri den 21 februari 2018 publiceras en artikel om hur Boliden, genom ABB, 

effektiviserar sitt maskinunderhåll med hjälp av Augmented Reality (AR) och expertis på 

distans. ABB erbjuder Boliden möjligheten att, med hjälp av AR-lösningar, få hjälp av en 

expert över 100 mil bort med syftet att själva felsöka för att förhindra långa produktionsstopp 

(Dagens Industri, 2018). Augmented Reality är en förstärkt version av den fysiska 

verkligheten på vilken datorgenererade element såsom visualiseringar, ljud och haptik läggs 

som ett artificiellt lager (Schueffel, 2017). Van Krevelen & Poelman (2010) beskriver AR 

som tekniken som gör det möjligt för dig att se mer, höra mer och kanske till och med röra, 
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lukta eller smaka mer än vad andra kan. Att visualiseringar och visuella instruktioner 

underlättar kunskapsöverföring och kommunikation förklaras av Johan Lundell, VD för Nodd 

AB, som säger: “Rörelser och åtgärder är inte ord. De ska inte berättas om, utan visas. Då 

kan personer, både med och utan lässvårigheter, oavsett om de kan svenska eller ej, direkt 

tillägna sig informationen.” Nodd AB vann, i januari 2018, Post- och Telestyrelsen samt 

Arbetsförmedlingens innovationspris för deras innovation om att skapa systemstöd för att 

kunna visualisera underhåll (Mynewsdesk, 2017; Svenskt Näringsliv, 2017). 

  

Att använda sig av AR-teknologi i eftermarknadsservice inom B2B, såsom ABB, är ett av 

flera användningsområden för AR. De senaste åren har AR-teknologi i större utsträckning än 

tidigare nått ut till konsumenter. Ett konkret exempel på detta är Snapchats Lens Studio, en 

applikation som tillåter utvecklare att skapa AR-animationer som sedan kan skickas mellan 

användarna. Snapchats Lenses och dess AR-animationer används av ca 70 miljoner 

användare dagligen (Forbes, 2017). Ett annat exempel på AR-teknologins utbredning under 

de senaste åren är mobilspelet Pokemon Go. Mobilspelet som under 2016 tilldelades hela fem 

världsrekord, däribland världens mest nedladdade spel under sin första månad (130 miljoner 

gånger) samt världens mest intäktsdrivande spel under sin första månad (206,5 miljoner US 

Dollar) (Guinness World Records, 2016). Teknologin har därtill haft applikationer inom 

underhåll och sammansättning (van Krevelen & Poelman, 2010). Tang m.fl. (2003) säger att 

företag som ägnar sig åt assembly [sammansättning av produkter] kan åstadkomma en 

minskning av felaktigt sammansatta produkter om 82 % med hjälp av AR-teknik. 

Avdelningschefen för Bolidens Aitikgruva, Mikael Burck, säger “På en enda lyckad 

felsökning har vi egentligen tjänat in de pengar som vi ursprungligen investerade”. Han 

säger också att Boliden kan räkna med ett produktionsbortfall på mellan 300 000 och 400 000 

kronor per timme om någon av deras kvarnlinjer står stilla (Dagens Industri, 2018). Det finns 

alltså ett stort affärsmässigt intresse för företag att möta och nyttja den nya tekniken. 

  

Men åsikterna kring tjänstefiering, nya teknologier och eftermarknadsservice är delade. Det 

finns de som hävdar att eftermarknadsservice ofta ses som ett nödvändigt ont och att 

tjänstefiering inte alltid är det bästa strategiska valet för företag. Neely (2009) skriver i sin 

artikel “Exploring the financial consequences of the servitization of manufacturing” att det 

finns dolda risker med tjänstefieringen. Han skriver också att studien visade att, en större del 

av de företag som tjänstefierat sitt erbjudande, i jämförelse med de studerade företagen som 

ej genomgått någon tjänstefiering, försattes i konkurs (Neely, 2009). Det finns också ofta en 
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ovillighet i att använda ny teknologi samt svårigheter i att interagera teknologier i företagets 

processer Riege (2005). Det finns även en risk med att införa ny teknologi som har syftet att 

förbättra ett företags service utan att lyssna på sina kunder då påtvingande av sådan teknik 

kan få kunden att vända sig mot företaget (Walker & Craig-Lees, 2015). En studie gjord av 

Neely (2009) visar att intäkterna hos de företag som erbjuder service är högre än de som inte 

gör det, men däremot är deras vinst generellt lägre. Förutom de ekonomiska problemen som 

företag stöter på kan en dåligt utförd eftermarknadsservice skada ett företags varumärke 

vilket i längden påverkar företagets lönsamhet (Cohen m.fl., 2006). Vidare menar Bruzelius 

& Hallenheim (2007) att framfarten av självservice har försvårat arbetet med kundrelationer 

då de personliga relationerna blir färre och det kan därför vara ett hot mot företags önskan om 

att upprätthålla lojaliteten hos sina kunder. 

  

I dagens digitaliserade samhälle ställs det höga krav från kunder på att saker och ting ska 

fungera. Det ställs krav på att företag ska tillhandahålla sina kunder med ett attraktivt 

erbjudande (Vandermerwe & Rada, 1988) och med dagens snabbt växande teknologier 

möjliggörs nya sätt att erbjuda service (Castro m.fl., 2010). Vi kan idag se att AR-teknologi 

används i eftermarknadsservice inom business-to-business (B2B) för att på distans kunna 

felsöka och reparera maskiner (Dagens Industri, 2018). Eftermarknadsservice kan om utförd 

på rätt sätt ge företag konkurrensfördelar (Cohen m.fl., 2006) och spås vara en stor framtida 

intäktsdrivare för företag (Oliver Wyman, 2017). Tillämpningsområdena för AR-teknologi är 

många (van Krevelen & Poelman, 2010; Azuma, 1997) men ännu är användandet av AR-

teknologi i företags eftermarknadsservice inom business-to-consumer (B2C) begränsad. 

1.2 Problematisering 
Dagens tjänstefieringslitteratur har generellt en svaghet i att den sällan behandlar en hel 

distributionskedja. Några studier har trots allt gjort det, däribland Vendrell-Herrero m.fl. 

(2016) som i sin artikel “Servitization, digitization and supply chain interdependency” 

behandlar en större del av distributionskedja och olika företags beroende av varandra för att 

kunna tjänstefiera sig med hjälp av digital teknologi, studien behandlar dock inte 

konsumenter. Även Löfberg m.fl. (2010) behandlar i sin artikel “Service strategies in a 

supply chain” stora delar av en distributionskedja, dock inte alla. Löfberg m.fl. (2010) tittar 

på vilken servicestrategi som lämpar sig bäst beroende på var i distributionskedjan ett företag 

befinner sig. Deras studie behandlar alltså olika delar i företags distributionskedja, men 
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återigen utesluts konsumenter. Servicelitteraturen har egentligen samma svaghet som 

tjänstefieringslitteraturen fast lite omvänt. Här finns istället många studier med huvudsakligt 

fokus på konsumenten och dennes relation till företag för att gemensamt skapa värde. Några 

exempel på detta är Horvaths (2001) studie, “Collaboration: the key to value creation in 

supply chain management” och Grönroos (2011) studie “Value co-creation in service logic: 

A critical analysis” som alltså fokuserar på kopplingen mellan ett tillverkande företag och 

konsumenter. Men dessa studier har istället utelämnat de utvecklingsföretag som utvecklar 

den bakomliggande tekniken som i mångt och mycket möjliggör bra service och co-creation 

med konsumenter. Ur ett distributionskedjeperspektiv anser vi att det saknas studier i 

tjänstefierings- och servicelitteraturen som studerar det vi, i denna studie, valt att definiera 

som hela distributionskedjan; utvecklare, företag samt konsumenter. 

  

Tidigare tjänstefieringslitteratur studerar också sällan eftermarknadsservice, alltså den service 

som erbjuds kunder efter det faktiska köpet av en produkt eller en tjänst. Oliva & Kallenberg 

(2003) skriver dock om eftermarknadsservice men ur ett styrningsperspektiv och nämner 

särskilt vikten av att integrera eftermarknadsservice i kärnverksamheten. Gebauer (2008) 

identifierar i sin artikel “Identifying service strategies in product manufacturing companies 

by exploring environment-strategy configurations” fyra olika servicestrategier för företags 

eftermarknadsservice. Gebauers (2008) studie har dock en kvantitativ forskningsmetod och 

ämnar identifiera samband mellan olika omgivningar och strategier för att planera en god 

eftermarknadsservice. 

  

I forskningen kring eftermarknadsservice saknas studier som behandlar teknisk innovation 

och införandet av ny tekniks påverkan på eftermarknadsservice. Flera artiklar, däribland 

Aizstrauta m.fl. (2014) och Straub (2009), behandlar begrepp som technology acceptance och 

technology adoption och skriver om hur personer tar till sig ny teknik. De har dock inte tittat 

på hur dessa hanteras i en eftermarknadsservice. I denna studie väljer vi att analysera detta 

utifrån de olika aktörerna i distributionskedjans attityd mot införandet av AR-teknologi i 

eftermarknadsservice. 

  

AR-teknologi har enligt tidigare studier bevisats förbättra kunskapsöverföring (Baglee & 

Haddad, 2015). Tidigare forskning om begreppen kunskap och kunskapsöverföring är 

begränsad till att titta på kunskap som en intern tillgång, (Ackerman m.fl., 2003; Alavi & 

Leidner 2001; Riege, 2005) samt hur kunskapsöverföring inom företaget kan effektiviseras 
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med hjälp av AR-teknologi, (Baglee & Haddad, 2015). Däremot saknas studier om hur AR-

teknologi kan påverka kunskapsöverföringen inom B2C, och därmed kunskapsöverföringens 

betydelse i företags tjänstefieringsarbete. Vi anser därför att det är intressant att analysera 

detta utifrån hur kunskapsöverföringen mot konsumenter kan förändras genom införandet av 

AR-teknologi i eftermarknadsservice. 

  

Studier om självservice och självserviceteknologier behandlar i stor utsträckning erbjudandet 

av tjänster snarare än service, det gör exempelvis Curran & Meuters (2005) studie “Self-

service technology adoption: comparing three technologies”, studien visar hur införandet av 

nya tjänster kan möjliggöra självservice. Den utelämnar dock hur ny teknisk innovation i 

eftermarknadsservice kan påverka självservicen. Dabholkar (1996) kommer lite närmare i sin 

studie “Consumer evaluations of new technology-based self-service options: An investigation 

of alternative model of service quality”. Hennes forskning studerar hur konsumenter 

utvärderar självservice med ny teknik, hennes studie är dock kvantitativ. Vi anser därmed att 

det saknas forskning kring hur införandet av AR-teknologi i eftermarknadsservice kan 

analyseras utifrån en kvalitativ självserviceaspekt. 

  

Med bakgrund i dessa argument finner vi det högst relevant och intressant att genomföra en 

kvalitativ studie som fokuserar på att analysera attityder kring en teknisk innovation i 

företags eftermarknadsservice. Vi ämnar analysera detta utifrån hela distributionskedjans 

perspektiv, från utvecklare (företag som utvecklar AR-teknologi) via företag (företag som 

bedriver verksamhet mot konsumenter) och hela vägen ut till konsumenter (de personer som 

slutligen nyttjar eftermarknadsservicen). 
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1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka attityderna hos olika aktörer i distributionskedjan, 

utifrån tre valda dimensioner1, kring införandet av AR-teknologi i företags 

eftermarknadsservice mot konsument, samt öka förståelsen för dess påverkan på 

serviceprocessen. 

1.4 Forskningsfrågor 

● Hur upplever de olika aktörerna i distributionskedjan2 att kunskapsöverföring 

påverkar serviceprocessen vid införandet av AR-teknologi? 

● Hur upplever de olika aktörerna i distributionskedjan att införandet av AR-teknologi 

påverkar konsumentens förmåga att utföra självservice? 

● Hur förhåller sig de olika aktörerna i distributionskedjan till användandet av AR-

teknologi? 

1.5 Kunskapsbidrag 
Vi vill med denna studie bidra till redan befintlig forskning inom tjänstefiering genom att ur 

ett helt distributionskedjeperspektiv titta på hur införandet av ny teknik, i form av AR-

teknologi, i företags eftermarknadsservice påverkar serviceprocessen. Vidare ämnar studien 

att bidra med ett underlag för möjligheter och utmaningar med införandet av AR-teknologi i 

eftermarknadsservice inom B2C. Underlaget hoppas vi ska kunna användas av företag, aktiva 

inom utveckling av AR-teknologi, för framtida beslut kring utvecklingen av AR-teknologi 

samt av företag inom B2C, för framtida beslut om utformandet av sin eftermarknadsservice. 

Avslutningsvis förväntas studien ligga till grund för framtida forskning inom digitalisering, 

tjänstefiering, eftermarknadsservice och AR-teknologi.  

                                                
1 De tre valda dimensionerna är kunskapsöverföring, självservice och användandet av AR-teknologi. 
2 Distributionskedjan, i denna studie, består av tre aktörer: utvecklare, företag och konsument.  
Utvecklare- Den eller de företag som utvecklar AR-teknologin som sedan kan användas i andra företags 
tjänstefiering mot konsumenter. 
Företag- Den eller de företag som har en direkt applikation av sina tjänster eller produkter på 
konsumentmarknaden och därigenom erbjuder eftermarknadsservice. 
Konsument- Den eller de personer som nyttjar ett företags eftermarknadsservice. 
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1.6 Definitionslista 
Tjänstefiering - Det strategiska beslutet att ingå en process i vilken företag söker skapa 

större värde genom att öka och förbättra tjänsterna som de erbjuder (Vandermerwe & Rada, 

1988). 

  

Service - Service är en aktivitet eller en serie aktiviteter av mer eller mindre immateriell 

beskaffenhet som normalt, men inte nödvändigtvis, äger rum i interaktion mellan kund och 

serviceanställda och/eller fysiska resurser eller varor och/eller system från den som levererar 

servicen, vilken tillhandahålls som lösningar på kundproblem (Grönroos, 2000). 

  

Eftermarknadsservice - Innefattar den service som sker efter det faktiska köpet, det kan 

innefatta bland annat underhåll, tillhandahållande av reservdelar samt teknisk support. Syftet 

med eftermarknadsservice är att ge kunder en så problemfri produktlivscykel som möjligt 

(Vitasek, 2005; Saccani m.fl., 2006). 

  

Självservice - Självservice är den process i vilken kunden engagerar sig i hela, eller delar av 

en tjänst eller produkt (Castro m.fl., 2010). 

  

Självservice-teknologier (SSTs) - Självservice-teknologier är tekniska gränssnitt som gör 

det möjligt för kunder att utföra service oberoende av direkt närvaro från servicepersonal 

(Matthew m.fl., 2000). 

 

Kunskapsöverföring - Kunskapsöverföring är en relation mellan två parter, en som besitter 

kunskap och en annan som förvärvar kunskap. Den första parten bör medvetet eller 

omedvetet kommunicera sin kunskap. Den andra parten ska kunna uppfatta förmedlandet av 

kunskap samt ge den mening (Hendriks, 1999). 

 

Augmented Reality (AR) - Augmented Reality (AR) är en förstärkt version av den fysiska 

verkligheten på vilken datorgenererade element såsom visualiseringar, ljud och haptik läggs 

som ett artificiellt lager (Schueffel, 2017).  
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2. Metod 
Detta kapitel berör studiens metod, nedan följer en kort beskrivning av de avsnitt som 

kapitlet innefattar. 

 
Figur 1. Illustration av metodkapitlet. 
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2.1 Ansats 
Vi har valt att tillämpa en kvalitativ forskningsstrategi där insamlingen av empiri skett genom 

kvalitativa intervjuer. En kvalitativ strategi använder metoder som ämnar sig då man vill 

studera fenomen i dess kontext med syfte att få en bättre förståelse för det studerade 

fenomenet (Justesen & Mik-Meyer, 2012). Vidare säger Alvesson & Sköldberg (2008) att en 

kvalitativ studie utgår från intervjuobjektens perspektiv istället för forskarens. Då denna 

studie strävat efter att undersöka hur människor beskriver och uppfattar den sociala 

verkligheten samt studiens centrala begrepp anser vi att tillämpandet av en kvalitativ 

forskningsstrategi är väl passande. Genomgående studien har vi haft ett fenomenologiskt 

perspektiv med syftet att tolka intervjuobjektens handlingar och sociala värld utifrån den 

specifika personens perspektiv (Bryman & Bell, 2014). Vi har, utifrån människors syn och 

beskrivningar av studiens centrala begrepp, tolkat deras känslor och upplevelser för att få en 

djupare förståelse för det studerade området vilket beskriver ett interpretivistiskt 

förhållningssätt till kunskap då detta fokuserar på människors handlingar och beteende 

snarare än att förklara de krafter som påverkar dessa (Bryman & Bell, 2014). 

 

Det är viktigt att det finns en koppling mellan studiens valda forskningsdesign och studiens 

syfte samt frågeställningar (Bryman & Bell, 2014). Då vi ämnat att ha en kvalitativ 

forskningsstrategi samt ett fenomenologiskt synsätt, och då studiens syfte och 

frågeställningar är utformade därefter, har vi valt att göra en fallstudie. Detta eftersom 

kvalitativa metoder, enligt Bryman & Bell (2014), oftast används i fallstudier eftersom dessa 

tillåter forskaren att göra en intensiv och detaljerad granskning av ett fall. I denna studie 

innefattar fallet införandet av AR-teknologi i företags eftermarknadsservice ur ett heltäckande 

distributionskedjeperspektiv bestående av tre aktörer; utvecklare, företag och konsumenter. 

Eftersom fenomenet är outforskat har vi för avsikt att i vår kvalitativa metod studera fallet 

explorativt vilket enligt Malterud (2009) lämpar sig när man vet väldigt lite om ett fenomen. 

  

Vi har valt att samla in den empiriska datan genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 

Valet av studiemetod motiveras av vår strävan efter att intervjuobjektet ska ha stor frihet att 

själv tolka frågorna och utifrån detta utforma sina svar. Därtill har vi haft en strävan om att 

intervjuprocessen ska vara flexibel och att det ska uppstå en diskussion kring de områden 

som intervjuobjektet upplever vara relevanta eller viktiga snarare än att intervjuobjektet ska 

ha känt sig låst till en specifik fråga. Enligt Bryman & Bell (2014) är semistrukturerade 
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intervjuer ofta flexibla och ger intervjupersonen en stor frihet att utforma svaren på sitt eget 

sätt. Vi anser därmed att vårt val av intervjustruktur lämpar sig bra för att hjälpa oss uppnå 

studiens syfte.  

 

Genom djupgående semistrukturerade intervjuer med utvecklare, företag och konsumenter 

har studien uppnått både ett djup och en bredd för att detaljerat kunna analysera det studerade 

fallet. Teoribasen har legat till grund för analysen av den insamlade empirin vilket tyder på en 

deduktiv ansats (Bryman & Bell, 2014). Då vi har strävat efter att ha ett fenomenologiskt 

synsätt där vi tolkat människors beskrivningar av verkligheten har vi velat spegla vår 

uppfattning kring fenomenet samt i slutändan utveckla våra egna teorier, vilket enligt Bryman 

& Bell (2014) tyder på en induktiv tendens. Bryman & Bell (2014) betonar vikten av att i 

vissa avseenden uppfatta deduktiva och induktiva strategier som tendenser, inte som uttryck 

för en entydig distinktion som alltid gäller. Denna studie har därmed en deduktiv ansats med 

inslag av induktiva tendenser. 

2.2 Teoretiskt genomförande och urval 
Efter ett initialt möte med ett utvecklande företag av AR-teknologi valdes studiens tre 

dimensioner. Utifrån det utvecklande företagets beskrivning om användningsområdena för 

deras lösning kunde vi identifiera kunskapsöverföring och självservice som viktiga aspekter 

att analysera. Den tredje dimensionen, användandet av AR-teknologi, ansåg vi var för viktig 

för att utelämna och vi ansåg att det skulle bli svårt att studera införandet av AR-teknologi 

utan att behandla det tekniska perspektivet. 

 

De teorier som vi valt att studera har främst samlats in från vetenskapliga artiklar men i viss 

utsträckning också böcker. Vi har tagit inspiration från tidigare examensarbeten som 

behandlat liknande ämnen för att identifiera relevanta teorier. Vi har initialt använt oss av en 

form av nyckelordssökning för att finna en relevant teoribas. Nyckelorden har vi 

sammanställt utifrån syftet och det valda studerade ämnet. Vi har huvudsakligen använt oss 

av Google Scholar för dessa sökningar. Vi har sedan gjort ett strategiskt urval av teorier 

baserat på studiens syfte och frågeställningar. Sökningarna har ofta börjat med breda begrepp 

men allteftersom vår kunskap om ämnet förbättrats har sökningarna blivit smalare och mer 

specifika. 
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2.3 Empiriskt genomförande 
Den empiriska insamlingen har skett genom 14 stycken kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer med sammanlagt 14 olika respondenter fördelat på alla tre aktörer i den studerade 

distributionskedjan; utvecklare, företag och konsumenter. Vi har intervjuat fem respondenter 

från ett utvecklingsföretag, tre respondenter från två olika företag samt sex konsumenter. Vårt 

urval av aktörer och respondenter presenteras i sin helhet i 2.4, empiriskt urval. 

  

Alla intervjuer började med en presentation av oss själva samt vår studie och dess syfte. Vi 

informerade också om respondenternas rättigheter i enlighet med informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Respektive intervju har spelats 

in med två ljudspelare och vi har också vid respektive intervju antecknat nyckelord- och 

meningar. Dessa tillsammans med transkriberingarna från intervjuerna har sedan utgjort en 

del i rapportens empiri. Intervjuerna har gett en djup och bred förståelse för hela 

distributionskedjans attityd kring införandet av AR-teknologi i företags eftermarknadsservice. 

2.3.1 Utvecklare 
Syftet med dessa intervjuer var att få en fördjupad bild av utvecklarnas verksamhet samt att 

få en ökad förståelse för deras syn på vilken roll AR-teknologi kan spela i 

eftermarknadsservice mot konsumenter sett utifrån studiens tre dimensioner. För att få ett 

djup och en bredd i studien samt för att kunna besvara studiens syfte, anser vi att det är av 

största vikt att förstå utvecklares perspektiv på studiens centrala begrepp. 

  

Då vi genomförde semistrukturerade intervjuer skapade vi en intervjuguide med öppna 

intervjufrågor som låg till grund för en diskussion kring studiens centrala begrepp. 

Intervjuguiden fanns respondenterna tillhanda tre dagar innan intervjun för att ge dem 

möjligheten att studera intervjuguiden och återkomma med eventuella frågor inför intervjun, 

intervjuguiden finns tillgänglig i bilaga 1. Intervjuerna har genomförts personligen på 

utvecklarföretagets kontor och med respektive respondent var för sig för att främja dennes 

egna tankar och åsikter. Författarna har gemensamt deltagit vid alla intervjuer och vardera 

intervju har haft en tidsram på 35-45 minuter. Efter intervjuerna skickade vi den 

sammanställda informationen till respektive respondent för att ge denne möjlighet att påpeka 

eventuella misstolkningar eller felaktig information. 
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2.3.2 Företag 
Syftet med dessa intervjuer var att få en fördjupad bild av företagens nuvarande 

serviceprocess samt att få en ökad förståelse för deras syn på den eftermarknadsservice de 

erbjuder och vilken roll AR-teknologi kan spela hos denna. För att uppnå ett djup i studien 

samt kunna besvara studiens syfte anser vi att det är av största vikt att få fördjupad kunskap 

om företags syn på det studerade fallet. 

  

Vi tog initial kontakt med de berörda företagen via mail och/eller telefon som vi fick tag på 

genom företagens hemsidor och/eller LinkedIn. I bilaga 2 finns en kopia på det mail vi 

skickade till företagen för att presentera oss själva och vår studie. Då vi sökte kontakt med ett 

stort antal företag ansåg vi det relevant att utforma en mall att förmedla till företagen vid 

första kontakten eftersom det skulle varit för tidskrävande att skriva ett separat mail till varje 

företag. När vi väl kommit i kontakt med en tänkbar respondent på ett företag blev 

mailkorrespondensen mer varierande. 

  

När vi bokat in en tid för intervju med en respondent på det valda företaget utformade vi en 

intervjuguide som fanns tillgänglig för respondenten tre dagar innan intervjun för att ge 

denne tid att förbereda sig inför intervjun, sätta sig in i ämnet lite bättre samt ge möjligheten 

att återkomma med eventuella frågor kring intervjuguiden. Intervjuguiden finns att läsa i 

bilaga 1. Vi skickade även med två introduktionsvideor om AR-teknologi för att skapa en 

grundläggande förståelse för AR hos respondenterna. Anledningen till detta var för att inte, 

under intervjun, behöva ta tid till att förklara fenomenet utan snarare prioritera diskussionen 

med respondenten där vi kunde få mer inblick i dennes reflektioner. 

  

En av intervjuerna genomfördes på det valda företagets kontor, en via videosamtal och en via 

telefon. Alla intervjuerna har haft en tidsram på 35-45 minuter. Efter intervjuerna skickade vi 

den sammanställda informationen till respektive respondent för att ge denne möjlighet att 

påpeka eventuella misstolkningar eller felaktig information. 

2.3.3 Konsumenter 
Syftet med dessa intervjuer var att få en fördjupad förståelse för konsumenters erfarenheter 

och syn på eftermarknadsservice och deras tankar kring att införa AR-teknologi densamma. 

Vi anser att förståelse för konsumenters perspektiv på studiens centrala begrepp är av största 

vikt för att få till en bredd och ett djup i studien samt för att kunna besvara studiens syfte. 
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Vi tog kontakt med konsumenterna via telefon för att se om de var intresserade av att delta i 

studien. Om de var intresserade kom vi överens om en tid och plats för intervju. Tre av 

intervjuerna var personliga intervjuer och tre genomfördes över telefon med anledning av det 

geografiska avståndet. Vi utvecklade därefter en intervjuguide (bilaga 1) för konsumenterna 

och den fanns tillgänglig för respondenterna tre dagar innan intervjun. Vardera intervju hade 

en tidsram på 15-20 minuter. Anledningen till att dessa intervjuer var kortare än hos de andra 

aktörerna var för att vi ansåg att vi hade god kännedom för vilken information vi eftersökte 

och vi kunde därmed genomföra mer effektiva intervjuer. När vi skrivit klart empiridelen 

skickade vi denna till respektive respondent för att ge denne möjlighet att påpeka eventuella 

misstolkningar eller felaktig information. 

2.4 Empiriskt urval 
Intervjurespondenterna samt aktörerna har valts i enlighet med ett målstyrt urval enligt 

Bryman & Bell (2014). Intervjuobjekten har inte valts ut slumpmässigt utan snarare på ett 

strategiskt sätt utifrån deras relevans för de forskningsfrågor som vi formulerat, det finns 

dock ett undantag i urvalet för intervjurespondenterna på företagen. Där har vi i viss 

utsträckning tillämpat ett bekvämlighetsurval. Bryman & Bell (2014) beskriver 

bekvämlighetsurval som att använda sig av sådana personer som för tillfället råkar finnas 

tillgängliga. Urvalet av intervjurespondenter och aktörer genomfördes till stor del tidigt under 

studien i förebyggande syfte för att kunna bemöta eventuella förhinder samt för att ge tid till 

förberedelser av intervjuguider. Flera aktörer och respondenter efterfrågade anonymitet med 

bakgrund i sekretessen och konfidentialiteten i datan som behandlats. För att ha ett bättre 

sammanhängande flöde genom hela studien har vi därför valt att göra alla aktörer och 

respondenter anonyma. Intervjupersonerna har tilldelats fiktiva namn som dessutom inte har 

någon koppling till respondentens kön. Respondenterna hos utvecklarna och företagen har 

tilldelats sina fiktiva namn utifrån den första bokstaven i deras titel medan konsumenterna har 

tilldelats fiktiva namn som inte följer något särskilt system. 

 

I kommande avsnitt följer en mer utförlig beskrivning av urvalet hos respektive aktör i 

distributionskedjan. Nedan, i tabell 1, finns en sammanställning av studiens urval. 
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  Tabell 1. Sammanställning av respondenter. 

2.4.1 Utvecklare 
Valet av utvecklare skedde genom ett målstyrt urval. Vi eftersökte utvecklingsföretag som 

arbetar med mjukvaruutveckling av AR-teknologi och identifierade ett företag som vi via 

telefon kontaktade för att utforska möjligheten att genomföra intervjuer. Utvecklingsföretaget 

kommer i denna studie att vara anonymt och benämnas som Alfa. Alfas verksamhet kommer 

att förklaras närmare i studiens empiridel. 

  

Valet av respondenter hos Alfa har även det skett genom ett målstyrt urval. Eftersom dessa 

intervjuer syftade till att öka förståelsen för Alfas arbete samt för deras attityd gentemot 
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införandet av AR-teknologi i företags eftermarknadsservice mot konsumenter, har vi sökt 

respondenter som är involverade i det strategiska utvecklandet av Alfas lösning. Valet föll då 

på cheferna för respektive avdelning med bakgrund i den expertis de besitter inom respektive 

område samt då de alla är en del av företagets ledningsgrupp och därmed har en strategisk 

inblick i utvecklandet av Alfas lösning. Personerna som har intervjuats har följande roller 

inom utvecklingsföretaget: Chief Executive Officer, Chief Operations Officer, Chief 

Technology Officer, Chief Sales Officer och Marketing Director. Dessa personer kommer att 

vara anonyma i studien och kommer i studien att benämnas som Elise, Oliver, Tina, Samuel 

och Mikael. Respondenternas roll samt deras avdelnings roll hos Alfa kommer att beskrivas 

ytterligare i studiens empiri. 

2.4.2 Företag 
Valet av företagen skedde i grunden genom ett målstyrt urval med anledning att vi sökte 

kontakt med företag som erbjuder eftermarknadsservice på B2C-marknaden. Vi valde att 

genomföra intervjuer med de företag som återkopplade och uppgav att de var intresserade av 

att medverka i studien. Då ett Fav företagen önskade anonymitet valde vi att göra alla företag 

samt respondenter för desamma anonyma, företagen är därför benämnda som Beta och 

Gamma. Företagen och dess verksamhet kommer att beskrivas ytterligare i studiens 

empiridel. 

  

Även vid valet av respondenter på företagen har vi haft en typ av målstyrt urval då vi sökt 

kontakt med respondenter som har “en strategiskt god insyn i utvecklandet av företagens 

eftermarknadsservice” samt “gärna någon som arbetar nära servicen mot konsumenter”. I 

viss mån har det dock också skett en form av bekvämlighetsurval eftersom att vi utifrån våra 

önskemål om typ av respondent har blivit tilldelade en respondent. Det har dock varit tydligt 

att de uppfyllt tidigare nämnda kriterier. De två respondenterna från Beta är Didrik, Digital 

Transformation Director, och Claes, Customer Care & Technical Specialist. Vi kommer 

genom studien att benämna Didriks avdelning som Beta Digital och Claes avdelning som 

Beta Service. Respondenten från Gamma benämns i studien som Stefan, han är 

styrelseordförande samt operationell administratör. Respondenternas roll i företagen kommer 

att beskrivas ytterligare i studiens empiri. 
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2.4.3 Konsumenter 
På konsumentsidan har vi tillämpat ett målstyrt urval. Vi har valt konsumenter som äger sin 

egen bostad och produkterna i bostaden för att kunna utvärdera hur de ser på 

serviceprocessen kring dessa. Anledningen till varför vi uteslutit konsumenter som bor i en 

hyresrätt är eftersom det inte är ovanligt att denne, istället för att kontakta de företag som 

erbjuder eftermarknadsservice, kontaktar sin hyresvärd med serviceproblem. Vi ville ha 

kontakt med konsumenter som söker direkt kontakt med ett företags service när problem 

uppstår. Även om syftet med studien inte är att analysera konsumenters attityd utifrån deras 

ålder har vi vid valet av konsumenter försökt att intervjua personer av olika åldrar för att 

täcka en större del av populationen. Utifrån ovanstående kriterier har det sedan skett ett 

bekvämlighetsurval där vi först och främst tagit kontakt respondenter baserat på geografiskt 

avstånd, för att i så stor mån som möjligt kunna utföra personliga intervjuer. Då majoriteten 

av respondenterna har velat vara anonyma har vi valt att ge anonymitet till samtliga 

intervjuade konsumenter. Respondenterna kommer i denna studie att benämnas som Linnea, 

Bengt, Kerstin, Karl, Henrik och Klara.                                                              

2.5 Metodkritik och kvalitetsaspekter 
Metodiken har sin grund i Bryman & Bells (2014) teorier som presenteras i 

“Företagsekonomiska forskningsmetoder”. En bok som vi anser tillförlitlig eftersom den 

publicerats av ett välkänt förlag, Liber, samt eftersom boken genomgått de kvalitetskontroller 

som sker innan den erkänns som kurslitteratur vid högre lärosäten såsom Linköpings 

Universitet. Därigenom är det vår uppfattning att metodiken utformats på ett akademiskt 

försvarbart sätt. 

  

För att kunna bedöma forskningen används främst två kriterier, reliabilitet och validitet 

(Bryman & Bell, 2014) där validiteten och reliabiliteten, i kvalitativa studier, delas upp i 

intern respektive extern. För att stärka trovärdigheten och äktheten i studien har vi 

genomgående försökt vara tydliga och transparenta i utformandet av metoden och hur vi 

genomfört studien. 

  

Extern reliabilitet beskriver i vilken utsträckning en undersökning kan upprepas. Ofta är 

kvalitativ forskning svår att replikera eftersom mjuka faktorer och sociala miljöer är omöjliga 

att “frysa” (Bryman & Bell 2014). Kvalitativ forskning får också ofta kritik för att inte vara 
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replikerbar, på grund av detta kritiseras också ofta kvalitativa studier för sin transparens. 

Kritiker hävdar att det är enkelt att hitta på egna data vilket kan skada trovärdigheten i 

kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2014). Vi är väl medvetna om att valet av en 

genomgående anonymitet av aktörerna samt dess respondenter kan skada trovärdigheten i 

studien. Vi anser dock att valet av anonymitet gör studien mer enhetlig och därmed enklare 

att följa. Vi har genom en tydlig beskrivning av studiens genomförande och urval visat på 

studiens trovärdighet och vi anser därmed att valet av genomgående anonymitet bringar mer 

fördelar till studiens enhetlighet än vad den påverkar studiens trovärdighet. Intern reliabilitet 

behandlar hur väl författarna till studien kommer överens kring tolkningarna av den 

insamlade datan (Bryman & Bell 2014). Alltså i vilken utsträckning vi ser på fenomenet med 

samma glasögon. Vi, författarna, har under studiens gång haft diskussionsforum för att 

försäkra oss om att vi analyserar och tolkar resultaten av observationerna och den empiriska 

insamlingen på ett jämförbart sätt. 

 

Extern validitet rör generaliseringen av resultaten, kort sagt i vilken mån resultaten kan 

generaliseras till andra sociala miljöer och situationer (Bryman & Bell 2014). Kvalitativa 

studier får ofta kritik för att inte vara tillräckligt generaliserbara (Bryman & Bell, 2014). Vi 

anser dock att den kritik som riktas mot kvalitativa studiers generaliserbarhet ej behövts 

bemötas då kvalitativa studier i sig och därmed även denna studie ej ämnar att generalisera 

och vara representativ för en population utan snarare generaliseras till teori. Vi har därmed 

försökt att, med vår kvalitativa data, dra teoretiska slutsatser. Intern validitet betyder att det 

ska finnas en god överensstämmelse mellan forskarens observationer och de teoretiska idéer 

som denne utvecklar. Kvalitativa studier har ofta en hög grad av intern validitet eftersom de 

ofta möjliggör för forskare att ha en hög och långvarig delaktighet i studien (Bryman & Bell, 

2014). Att vissa av de kvalitativa intervjuerna skett över telefon, vilket kan tänkas ha 

försvårat våra observationer av kroppsspråk och därmed vårt tolkande av intervjuobjektets 

svar, kan ha påverkat studiens interna validitet. Vi har därför strävat efter att hålla personliga 

intervjuer i så stor utsträckning som möjligt, men det har i vissa fall på grund av geografiska 

avstånd varit svårt vilket lett till videointervjuer och intervjuer över telefon. 

 

Genom att ha semistrukturerade intervjuer där en intervjuguide legat till grund för upplägget 

snarare än stängda intervjufrågor har vi skapat en större frihet hos respondenten under 

intervjun. Respondenterna har även haft tillgång till intervjuguiderna tre dagar innan 

intervjun för att på så sätt kunna förbereda sig kring de olika temana som sedan diskuterats 
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under intervjun. Vi ansåg detta relevant eftersom vi, i kontakt med aktörerna, märkte att 

ämnet uppfattades som relativt komplext, därav ville vi ge respondenterna mer tid att 

förbereda sig, vi anser inte att detta haft någon större inverkan på studiens kvalitet. De 

semistrukturerade intervjuerna har underlättat för subjektiva och mer beskrivande 

diskussioner, något som kvalitativa studier ofta får kritik för (Bryman & Bell, 2014). Vi anser 

dock att det främjat vårt syfte och vår ansats där vi ämnat tolka ämnet utifrån ett 

fenomenologiskt perspektiv. 

 

Vid alla intervjuer valde vi att använda två ljudspelare, detta för att gardera oss mot risken att 

en inspelning skulle avbrytas eller att dess ljudupptagning skulle vara defekt. Efter 

genomförda intervjuer och transkriberingar har vi skickat den sammanställda empirin till 

respektive respondent för granskning, något som vi anser stärker kvaliteten och 

trovärdigheten i vår studie eftersom den verifierats av respektive respondent. 

 

Därtill är det viktigt med källkritik genom studien och för att bedöma forskningen. Enligt 

Alvesson & Sköldberg (2008) hanterar källkritik risken för feltolkning av information. 

Eftersom vi genomför intervjuer är det viktigt att vi har i åtanke att vi inte observerar 

verkligheten utan snarare att vi samlar in subjektiv information om densamma. Med denna 

bakgrund måste vi som forskare ständigt reflektera över vad som utgör en källa och 

framförallt vad som utgör en trovärdig källa. Teoribasen, med vetenskapliga artiklar som 

huvudsaklig grund, är hämtade från trovärdiga databaser, databaser rekommenderade av 

lärosätet där författarna studerar. Vi har också varit noggranna med att lokalisera 

ursprungskällan till informationen för att ytterligare höja trovärdigheten i studien. Vi har 

under studien strävat efter att hålla ett kritiskt förhållningssätt gentemot den insamlade datan 

och har efter respektive intervju diskuterat våra uppfattningar av respondenternas 

beskrivningar för att minimera risken för misstolkningar. 

2.6 Etisk diskussion 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) är det som författare viktigt att väga forskningskravet mot 

individskyddskravet. Det förstnämnda är samhällets och samhällets medlemmars berättigade 

krav på att forskning bedrivs medan det sistnämnda är samhällets medlemmars berättigade 

krav på skydd mot otillbörlig insyn i sina livsförhållanden samt skydd mot att utsättas för 

psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Enligt Bryman & Bell (2014) brukar de etiska regler som diskuteras inom företagsekonomisk 

forskning beröra frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. Vidare delas 

individskyddskravet, enligt Vetenskapsrådet (2002), in i fyra allmänna huvudkrav; 

Informationskravet: Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. 

Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. 

Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. 

Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. 

 

Studien har tagit hänsyn till individskyddskravet och utförts på ett sådant sätt att den är i 

enlighet med de fyra huvudkraven som lyfts fram av Vetenskapsrådet (2002). 

Intervjuobjekten har innan respektive intervju fått syftet med studien förklarat för sig samt 

syftet med intervjun. Respondenterna har även informerats om möjligheten att vara anonym 

samt blivit upplysta om att de har rätt att avbryta sin medverkan om de så vill. 

Intervjuobjekten har även informerats om att uppgifter om enskilda personer som erhålls vid 

insamlandet av information endast kommer att användas i forskningsändamål för att uppfylla 

syftet med studien. Uppgifter som skulle kunna ses som etiskt känsliga samt uppgifter som 

skulle kunna användas för att identifiera en specifik person har behandlats på ett säkert sätt 

för att minimera risken att utomstående ska komma åt dessa uppgifter, detta har varit extra 

viktigt då studien är en offentlig handling och individers anonymitet har därmed tagits på 

största allvar.  
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3. Teoretisk referensram 
Nedan följer en beskrivning av utvalda teorier. Kapitlet ämnar öka förståelsen hos läsaren 

kring studiens teoretiska begrepp. Kapitlet är uppdelat så att de breda centrala begreppen, 

Tjänstefiering och Eftermarknadsservice, behandlas först för att ge en grund till teorin. 

Därefter presenteras studiens tre valda dimensioner Kunskapsöverföring, Självservice och 

Användandet av AR-teknologi mer på detaljnivå. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 

studiens analysmodell. 

3.1 Tjänstefiering 
Tjänstefiering, begreppet som myntades av Vandermerwe & Rada (1988) beskriver hur 

företag kan skapa värde genom att addera tjänster till sina produkter. Coreynen m.fl. (2017) 

uppger att tjänstefieringen erbjuder företagen ett alternativ till standardisering, något som på 

lång sikt kan leda till mer unika och lojala kundrelationer. För konsumenter kan tjänstefiering 

därmed resultera i ett större värde, genom möjligheten till skräddarsydda och integrerade 

produkterbjudanden som i större utsträckning är anpassade för just deras situation (Baines 

m.fl., 2007). Baines m.fl. (2009) definierar tjänstefiering som en transformation där 

tillverkare i större utsträckning erbjuder tjänster som är starkt sammankopplade med deras 

produkter. Ballantyne (2004) säger att leverantörer historiskt sett producerat produkter och 

tjänster och att kunder historiskt sett köpt produkter och tjänster. Ballantyne (2004) menar att 

detta har förändrats över tid och att det nu istället finns en dialog mellan kunder och 

leverantörer i nästan alla design- och leveranssteg, en interaktiv process av gemensamt 

lärande. På detta sätt kan man säga att kundens och leverantörens verksamhet blir mer 

integrerad, något som alltså möjliggör nya områden inom vilka aktörerna gemensamt kan 

skapa värde (Vandermerwe & Rada, 1988). Vilket även stärks av Baines m.fl. (2009) som 

menar att tjänstefieringen kan stärka kundrelationer. Service sker enligt Grönroos (2000) i 

interaktion mellan säljare och köpare och Aarikka-Stenroos & Jaakkola (2012) har i sin 

studie tittat på det värdeskapande som skapas i en dyadisk problemlösningsprocess. Man har i 

sin studie identifierat två olika men sammanflätade processer vilka de kallar “the process of 

problem solving” och “the process of value co-creation”. Författarna lyfter fram vikten av att 

både säljaren och kunden är inkluderad i problemlösande av kunskapsintensiv service dels för 

att lösa problemet men också för att skapa värde för båda parter.  
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En premiss för att skapa värde gemensamt med kunder är enligt Michel m.fl. (2008) den 

tjänstedominanta logiken. Tjänstedominant logik beskrivs av Vargo & Lusch (2006) som en 

omkastning av den traditionella produktdominanta logiken. Författarna nämner några 

grundläggande aspekter av tjänstedominant logik. De menar att det i den tjänstedominanta 

logiken inte finns något egentligt värde i ett erbjudande förrän det används av någon som 

värdesätter detsamma. För en leverantör är det viktigt att försäkra sig om att användaren har 

tillräcklig kunskap och kompetens att nyttja erbjudandet korrekt för att på så sätt skapa värde. 

För en användare är det viktigt att dela kunskap för att försäkra sig om att det som erbjuds 

från en leverantör är det som skapar mest värde hos användaren (Payne m.fl., 2008).  

 

Michel m.fl. (2008) menar att den tjänstedominanta logiken möjliggör en förbättrad co-

creation. Co-creation är ett fenomen som beskriver det gemensamma värdeskapandet mellan 

leverantör och användare, där en leverantör skapar förutsättningarna för värde men där 

användaren skapar värdet genom användning. Co-creation är enligt Lusch & Vargo (2014) 

önskvärt eftersom det möjliggör för företag att bättre förstå sina kunder och deras synpunkter. 

Något som leder till att företag kan förbättra sina erbjudanden utefter kundernas önskemål 

och behov. Payne m.fl (2008) nämner också, likt Vargo & Lusch (2006), att denna kunskap 

är fundamental för att erbjuda en konkurrensfördel med co-creation. 

 

Teknologiska genombrott i form av ny teknologi skapar enligt Payne m.fl. (2008) nya 

möjligheter för co-creation. Som exempel nämner författarna i artikeln hur iPod helt 

förändrade sättet på vilket konsumenter vill lyssna, köpa och lagra musik. En teknologisk 

utveckling kan alltså medföra att co-creation får en ännu större roll i utvecklandet av nya 

produkter och tjänster. Kamp & Parry (2016) nämner också digitala teknologier som en 

nyckel för en lyckad tjänstefiering. Den pågående digitaliseringen, alltså den ökade 

användningen av digital teknik med syftet att koppla samman människor, system, företag, 

produkter och tjänster (Hsu, 2007) spelar därför en stor roll i tjänstefieringens utveckling. 

Generellt antas digitaliseringen ha potential för att möjliggöra en radikal förbättring i företags 

utföranden samt ha potential för företag att utveckla sin räckvidd (MIT Center for Digital 

Business & Capgemini Consulting, 2011).  

 

Det finns dock studier som påvisar att tjänstefieringen inte alltid är det bästa alternativet för 

företag. Valtakoskis (2016) artikel “Explaining servitization failure and deservitization: A 

knowledge-based perspective” (2016) förklarar fenomenet servitization failure. Servitization 



23 
 

failure innebär att ett företag inte lyckas i utvecklandet av en lönsam tjänst för att komplettera 

en existerande produktverksamhet (Valtakoski, 2016). Benedettini m.fl. (2015) hävdar att 

risker sällan behandlas i litteratur om tjänstefiering, att den ibland till och med tar för givet att 

risker minskar när producerande företag genomgår en tjänstefiering. Deras studie ställer 

därför upp tre hypoteser om risker i tjänstefierade företag, hypoteserna behandlar 

Environmental risks, Internal risks och Bankruptcy risks. Studien ställer upp olika 

riskprofiler från företag som gått i konkurs och analyserar sedan skillnaden i risken för de 

företag som tjänstefierat sig kontra de som inte gjort det. De finner att företag som genomgått 

en tjänstefiering i snitt har 3.65 i riskfaktor medan de företag som inget genomgått en 

tjänstefiering i snitt har 2.87 i riskfaktor. Resultatet är signifikant på 99% signifikansnivå 

(Benedettini m.fl., 2015). 

3.2 Eftermarknadsservice 
Ur ett företagsperspektiv är det av största vikt att ta hand om sina kunder och bemöta deras 

behov efter det faktiska köpet av en produkt (Anderson & Narus, 1995). Extra viktig är denna 

service då man sålt en vara som kräver ett visst underhåll (Cohen m.fl., 2006). Vidare menar 

Cohen m.fl. (2006) att en rätt utförd eftermarknadsservice kan resultera i värdefull kunskap 

om sina kunder vilket i sin tur kan bidra till konkurrensfördelar. Däremot menar Cohen m.fl. 

(2006) att det finns svårigheter med att utföra en värdeskapande eftermarknadsservice. 

Författarna har därför tagit fram en modell som beskriver sex steg för att företag ska förbättra 

sin eftermarknadsservice, minska investeringskostnaderna för service samt minska företagets 

driftkostnader. Man lyfter bland annat vikten av att identifiera vilka av företagets produkter 

som ska täckas av företagets service samt vilken typ av service som ska erbjudas de olika 

produkterna. Då kunder värdesätter service utifrån tiden det tar att få en trasig produkt lagad 

och företag behöver investera mer pengar i reservdelslager om de ska kunna ge snabb service 

kan ett serviceerbjudande vara snabbt och dyrt eller långsamt och billigt. Det är därmed av 

största vikt att företag segmenterar sin service utefter kundens önskemål och villighet att 

betala (Cohen m.fl., 2006). 

 

Att erbjuda en service utefter sina kunders preferenser är även Gebauer (2008) inne på i sin 

kvantitativa studie, “Identifying service strategies in product manufacturing companies by 

exploring environment-strategy configurations”. Författaren har identifierat fyra olika 

servicestrategier utifrån vilken typ av marknad och vilken typ av kunder som företaget 
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omfattas. De fyra servicestrategierna benämns som After-sales service providers (ASP), 

Customer support providers (CSP), Outsourcing partners (OP) and Development partners 

(DP). After-sales service providers och customer support providers fokuserar båda två på 

eftermarknadsservice men författarna skiljer på de två då den förstnämnda syftar till att 

erbjuda en enkel service i form av en jourtelefon, reservdelar och reparation för att på ett 

snabbt sätt åtgärda fel på en produkt som inte fungerar. Customer support providers erbjuder 

en mer avancerad service i form av underhåll för att förebygga att fel ska uppstå hos 

produkten (Gebauer, m.fl., 2010). Vidare visar studien på att ASPs vanligtvis använder sig av 

en lågkostnadsstrategi och då denna strategi kan tänkas göra risken för att problem ska uppstå 

med produkten högre är kundernas krav på service hög. CSPs, å andra sidan, strävar efter att 

optimera kundprocessen och erbjuder en differentierad service då hög produktsäkerhet skapar 

ett rykte om bra kvalitet på produkten. OPs erbjuder operativa tjänster och tar, genom att ha 

fullt ansvar för kundens verksamhetsprocess, över den operativa risken. DPs erbjuder 

forskning och utveckling av nya tjänster vilka oftast skapas i samförstånd mellan DPs och 

dess kunder. Detta möjliggör för kunder att dra nytta av DPs tekniska kunskaper (Gebauer, 

2008; Gebauer m.fl., 2010). 

3.3 De tre dimensionerna 

3.3.1 Kunskapsöverföring 

3.3.1.1 Processen för kunskapsöverföring 
Processen för kunskapsöverföring kan delas in i två underkategorier, externalization och 

internalization. Det förstnämnda syftar till processen för den som besitter kunskapen medan 

det sistnämnda syftar till processen för den som tillges kunskap. Externalization kan ske på 

många olika sätt; till exempel genom att förklara den kunskap man besitter under en 

föreläsning eller genom att skriva den i en bok, men också genom att den som besitter 

kunskapen utövar en handling baserad på den kunskap man besitter (en danslärare som 

genom att dansa lär ut sin kunskap). Internalization kan även det ske på olika sätt; till 

exempel learning by doing, läsa sig till kunskap i en bok eller lyssna på sin föreläsare 

(Hendriks, 1999). En illustration av Hendriks (1999) beskrivning av kunskapsöverföring 

visas i figur 3. 
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Figur 2. Processen för kunskapsöverföring. (Egenkonstruerad från Hendriks 1999).  

3.3.1.2 Begreppets uppmärksamhet i akademisk litteratur 
Enligt Alavi & Leidner (2001) ser man inom företag på begreppet kunskap som en 

organisatorisk tillgång. Vidare menar Ackerman m.fl. (2003) att det är av största vikt för 

företag, på en dynamisk marknad som drivs av teknisk innovation, att säkerhetsställa att 

anställdas individuella kunskaper och egenskaper sprids och delas inom företaget. En effektiv 

kunskapsöverföring inom företag bidrar till konkurrensfördelar och kommersiella framgångar 

(Riege, 2005). Traditionellt har kunskapsöverföring inom företag skett genom personliga 

interaktioner, rotation inom organisationen eller genom handledning (Alavi & Leidner, 

1999). I och med att marknaden och organisationer gått till att bli mer globala och virtuella 

har de traditionella sätten att dela kunskap visat sig vara för långsamma och därmed inte 

tillräckligt effektiva. För företag, framförallt de företag som är aktiva inom service och 

expertis, är användandet av informationssystem vanligt förekommande med syftet att 

underlätta kommunikationen och kunskapsöverföringen inom organisationen. Fördelarna med 

informationssystem inkluderar snabbare problemlösning, bättre service, minskade kostnader 

samt snabbare och enklare kommunikation (Alavi & Leidner, 1999). Hendriks (1999) nämner 

användandet av informations- och kommunikationsteknologier (IKT) som ett effektivt 

verktyg för att motverka de barriärer som kan hindra kunskapsöverföringen vilka enligt 

författaren kan vara tid, avstånd, språk och kultur (barriärerna illustreras i figur 3). Riege 
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(2005) har tittat närmare på de barriärer som kan hindra kunskapsöverföringen och har tagit 

fram faktorer som kan göra arbetet mot en effektiv kunskapsöverföring inom organisationer 

svårt. På individnivå/anställningsnivå är barriärerna för en effektiv kunskapsöverföring ofta 

relaterat till faktorer såsom brist i kommunikationen på grund av olika språkkunskaper och 

brist på tid. På en organisatorisk nivå är hindrena istället bristen på infrastruktur och resurser 

samt den fysiska miljön. På en teknologisk nivå beror hindrena på faktorer såsom ovillighet 

att använda ny teknologi, orealistiska förväntningar på IT-system och svårigheter av 

integrering och modifiering av teknologiska system (Riege, 2005). Liknande hinder för en 

effektiv kunskapsöverföring lyfter Alavi & Leidner (1999) vilka berättar att de främst 

förekommande problemen med arbetet av kunskapsöverföring inom företag är relaterat till 

change management, svårigheter för företag att vara uppdaterad med den nyaste tekniken 

samt svårigheter med att uppnå ett integrerat teknologisystem.  

 

Vikten av att teknologier, som har för syfte att underlätta kunskapsöverföringen, bör vara 

integrerad i företags övriga processer är något som diskuteras av Brown & Duguid (1991). 

Författarna menar att kunskap inte kommer att spridas automatiskt bara för att det finns 

teknologi som möjliggör detta. McDermott (1999) menar dock att informationsteknologi ofta 

är begränsad i syftet att dela kunskap. Han menar att att kunskapsöverföring kräver mer än 

endast informationssystem för att fungera effektivt. Detta stöds av Ackerman m.fl. (2003) 

som menar att det finns två sätt att se på hur arbetet mot en effektiv kunskapsöverföring kan 

stödjas. Det första och mest förekommande är att information delas genom gemensamma 

plattformar för samlad information, där det mest vanliga är intranät. Fördelen med detta sätt 

att dela kunskap är att den är överförbar och återanvändbar. Ackerman m.fl. (2003) ser dock 

vissa begränsningar med detta sätt att dela kunskap då information ibland är taget ur sitt 

sammanhang och att anställda ibland behöver tillgång till hjälp från en expert. Ackerman 

m.fl. (2003) lyfter utifrån detta fram begreppet expertise sharing vilket betonar den 

mänskliga aspekten i arbetet med att dela kunskap. Vidare har internets framfart gjort att 

användandet av virtuella miljöer för informations- och kunskapsöverföring börjat användas i 

en allt större utsträckning (Koh & Kim, 2004). Liang m.fl. (2008) säger att internet möjliggör 

nya vägar för kunskapsutbyte och att privatpersoner vänder sig till sociala plattformar online, 

skapade för expertis och kunskapsöverföring, för att få hjälp att själv lösa allt från vardagliga 

problem till mer komplexa sådana (Adamic m.fl., 2008). 
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3.3.2 Självservice 
Självservice, då kunder själva tar över den traditionella servicerollen och därmed servar sig 

själva, har enligt Castro m.fl. (2010) funnits länge - varje gång vi slår ett telefonnummer för 

att ringa ett samtal istället för att använda oss av en telefonist är en typ av självservice menar 

författarna. Men uppmärksamheten kring begreppet har under 2000-talet vuxit allt snabbare 

vilket är en effekt av informationsteknikens framfart då denna möjliggör för effektiva och 

hjälpsamma självservice-teknologier (Castro m.fl., 2010). Baines & Lightfoot (2013) säger 

att kunder kan delas upp i tre olika kategorier gällande deras servicepreferenser utifrån ett 

tillverkande företags perspektiv; Kunder som vill göra det själv, kunder som vill göra det med 

oss, kunder som vill att vi ska göra det åt dem. 

  

Fördelarna att erbjuda självservice-teknologier är för företag möjligheten att snabbare svara 

på kundförfrågningar och problem, minskade arbetskraftskostnader samt möjligheten att 

skapa sig konkurrensfördelar då självservice kan skapa en mer attraktiv företags-image 

(Walker m.fl., 2002). För kunderna kan en fördel vara dels tidsbesparingar, då självservicen 

oftast går fortare än traditionell personlig service, men också kostnadsbesparingar då 

kostnaden vid självservice oftast är lägre. Ökad kontroll över serviceprocessen, potentiellt 

mer korrekt serviceinformation, bättre tillgänglighet till service samt möjligheten att få hjälp 

utan att behöva besöka serviceorganisationen är ytterligare exempel på vilka fördelar 

självservice-teknologi kan medföra för kunden (Walker m.fl., 2002). 

 

Tillsammans med de ovannämnda potentiella fördelarna följer även potentiella risker med 

införandet av självservice-teknologier (Walker m.fl., 2002). Grönroos pratar i sin bok 

“Service management och marknadsföring” (2015) om att tjänster kan vara av formen high-

tech eller high-touch. Tjänster i form av high-tech karaktäriseras av att de är baserade på 

olika former av fysiska resurser, såsom automatiserade system och informationsteknik medan 

tjänster av den andra formen, high-touch, karaktäriseras av att ständigt vara beroende av 

personalen som är delaktig i den process som skapar tjänsten (Grönroos, 2015). I samband 

med att fler företag, mer frekvent, har implementerat självservice-teknologier i sitt 

tjänsteerbjudande har balansen mellan high-tech och high-touch försvårat företags arbete med 

att upprätthålla en god relation till sina kunder (Salomann m.fl., 2007). Att framfarten av 

självservice försvårar arbetet med kundrelationer menar även Bruzelius & Hallenheim 

(2007). I sin artikel “Det digitaliserade servicemötet - en studie av relation och självservice” 
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de skriver de att självservice kan vara ett hot mot företags önskan om att upprätthålla 

lojaliteten hos sina kunder då de personliga relationerna blir färre. En kombination mellan en 

god relation och självservice för rutintjänster är därför nyckeln för att skapa 

konkurrensfördelar (Bruzelius & Hallenheim, 2007). Walker & Craig-Lees (2015) lyfter 

därtill risken med att inte lyssna på sina kunders åsikter vid införandet av ny teknologi som 

har för syfte att förbättra servicen. De menar att påtvingande av sådan teknologi kan få 

kunden att vända sig mot företaget. 

3.3.3 Användandet av AR-teknologi 

3.3.3.1 Konsumenter 

Rogers publicerade år 1962 boken “Diffusion of Innovations”, en modell som använts flitigt 

för att försöka beskriva människors förmåga att ta till sig innovationer. Den femte upplagan 

(2002) av boken behandlar specifikt teknologiska innovationer och hur modellen kan 

appliceras på dessa fenomen. Straub (2009) menar att Rogers teori har blivit den mest 

inflytelserika teorin vad gäller att förstå hur en innovation infiltrerar en population. Många 

menar också att Rogers teorier legat till grund för många framtida studier inom området 

(Aizstrauta m.fl, 2014; Straub, 2009). Det riktas dock också kritik mot att Rogers modell inte 

erbjuder någon egentlig lösning på eventuella problem. Modellen är deskriptiv i det att den 

kan urskilja varför innovationer ej tas emot men den erbjuder inte några förslag på hur man 

kan åtgärda detta (Straub, 2009). Rogers nämner i sin teori fem olika attribut som påverkar en 

innovations möjlighet att antas, dessa presenteras i Figur 4. 
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Figur 3. Rogers attribut. (Egenkonstruerad från Aizstrauta m.fl, 2014; Straub, 2009).  

 

Modellen bygger på att det finns fem olika grupper inom en population, grupperna beskrivs 

genom olika karaktärsdrag och rangordnas enligt deras förmåga och vilja att ta till sig nya 

innovationer. De fem grupperna är Innovators, Early Adopters, Early Majority, Late Majority 

and Laggards. Innovators är ofta väldigt snabba med att ta till sig innovationer medan 

Laggards är väldigt sena med att anpassa sig efter nya innovationer. Däremellan finns de 

övriga grupperna som successivt börjar använda innovationen (Rogers, 2002; Valente 1996). 
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 Figur 4. Rogers kurva. (Egenkonstruerad från Aizstrauta m.fl, 2014; Straub, 2009). 

3.3.3.2 Företag 
Riege (2005) skriver om hur företag kan dela kunskap inom företaget och vikten av att välja 

rätt teknik för att göra detta. Men han nämner också den tekniska aspekten som en potentiell 

barriär för att lyckas med en god kunskapsöverföring internt. Nedan följer de potentiella 

tekniska barriärerna: 

● En brist i integrationen av IT-system och dess processer försvårar sättet anställda 

arbetar. 

● En brist på teknisk support och snabbt underhåll av integrerade IT-system när de 

hindrar arbete och kommunikation. 

● En orealistisk förväntan bland de anställda på vad tekniken faktiskt kan göra. 

● En brist på kompabilitet mellan olika IT-system och processer. 

● En mismatch i individens behov och de integrerade IT-systemens och processernas 

förmåga. 

● En motvillighet att använda IT-system på grund av en brist i erfarenhet och 

bekvämlighet med dem. 

● En brist på träning för att utbilda anställda i de nya IT-systemen och processerna. 

● En brist i kommunikation och demonstration av fördelarna med de nya systemen. 
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3.4 Analysmodell 
Kvalitativ forskning har ofta antingen en empiristyrd eller teoristyrd tematisk analys. 

Eftersom vi har genomfört en deduktiv studie, som alltså tagit sin grund i teorin, fann vi det 

relevant att även basera vår analys utifrån de teoretiska begrepp vi studerat. Även våra 

frågeställningar har tagit sin bakgrund i teorin varpå vi väljer att dela upp våra rubriker i 

analysen enligt våra tre studerade dimensioner. Vi har löpande under studiens gång letat 

samband och tänkbara analyspunkter och skrivit ned dessa för att försäkra oss om att vi 

genomför en komplett och helhetstäckande analys, kort sagt för att försäkra oss om att vi inte 

glömmer relevanta diskussionsämnen. Utifrån våra teorier om tjänstefiering och 

eftermarknadsservice och de tre dimensionerna har vi analyserat den empiriska insamlingen 

från distributionskedjan för att besvara studiens tre frågeställningar. I modellen nedan 

visualiseras den beskrivna analysmodellen, det följer även en mer detaljerad förklaring av 

densamma. 

 
Figur 5. Analysmodell. 

 

Genomgående analysen har vi haft inslag av tjänstefiering och eftermarknadsservice, detta 

gestaltas genom de lodräta begreppen och pilarna längst till vänster i figur 2. Analysen 

avslutas med ett förtydligande kring vilka konsekvenser införandet av AR-teknologi i 

företags eftermarknadsservice skulle kunna innebära för respektive aktör utifrån ett 

tjänstefieringsperspektiv. Respektive studerad dimension har ett eget avsnitt i analyskapitlet. I 

varje avsnitt har vi ämnat ha en blandning av olika teorier och olika empiriska data för att på 
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så sätt främja möjligheten att dra paralleller mellan de olika dimensionerna samt göra 

jämförelser mellan våra olika aktörer. Detta gestaltas i figur 2 av pilarna som går mellan de 

tre dimensionerna kunskapsöverföring, självservice och användandet av AR-teknologi. 

  

Teorierna har genom analysen applicerats på den information som samlats in från de olika 

aktörerna i distributionskedjan; utvecklare, företag och konsumenter. Detta gestaltas genom 

pilen som binder samman de två blocken från vänster. Dessa två block, teorierna och empirin, 

skapar tillsammans det analysunderlag vi använt för att besvara våra tre frågeställningar som 

syns längst ut till höger i figuren. Vårt analysunderlag gestaltas som det skal som innehåller 

de två blocken med teoribasen i det ena och empirin i det andra. Den liggande pilen gestaltar 

vår deduktiva ansats, att vår analys tagit sitt ursprung i teorierna och de teoretiska begreppen 

och sedan applicerats på empirin för att gemensamt besvara våra frågeställningar.  
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4. Empiri 
Nedan finns en sammanställning av vår insamlade empiriska data. Vi har delat upp det i tre 

huvudrubriker, utvecklarna, företagen och konsumenterna. Respektive stycke kommer att 

börja med en företags- och/eller respondentbeskrivning följt av den insamlade datan från 

intervjuerna. 

4.1 Utvecklarnas perspektiv 

4.1.1 Alfa företagsbeskrivning 
Alfa är marknadsledande inom mjukvaruutveckling av AR-teknologi för servicesyften och 

riktar sig främst till industrikunder där mycket av tillämpningen är fältservice och 

eftermarknadsservice. Företagets lösning består av appar för mobiltelefoner, plattor och 

smarta glasögon tillsammans med en molntjänst som fungerar som en 

kommunikationslösning, apparna finns idag tillgängliga för nedladdningen från App Store 

och Google Play.  

 

Branschen är liten men växande och flera av respondenterna menar att Alfa är med och 

skapar sin egen marknad. En av respondenterna beskriver Alfa som “en viktig pusselbit i 

digitaliseringsprocessen hos många företag”,  och med sin unika mjukvarulösning kan Alfa 

erbjuda ett lättare sätt att kommunicera och dela kunskap på distans. 

4.1.2 Respondentbeskrivning 
Respondenterna vid Alfa sitter alla i ledningsgruppen och har ett strategiskt ansvar för Alfa 

samt ett strategiskt och operativt ansvar för sitt respektive affärsområde. Nedan följer en kort 

beskrivning av respondenternas roll samt deras avdelnings roll i företaget. 

 

Elise arbetar som Chief Executive Officer på Alfa. Hennes roll innefattar mycket avtalsfrågor 

och legala frågor samt kontakt med styrelsen och i viss mån också kontakt med kunder. En 

viktig del i hennes arbete är också att säkerställa att informationen finns på rätt ställe och att 

informationsspridningen sker på rätt sätt. 

  

Oliver arbetar som Chief Operations Officer på Alfa. Avdelningen Operations ägnar sig i stor 

utsträckning åt kundkontakter och hjälper kunderna att komma igång med tjänsten. 
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Operations har också ansvar för supportfunktionen hos Alfa, alltså att assistera kunder när 

saker gått snett, men även att hjälpa till med mer framåtriktad support, om en kund till 

exempel vill prova en ny typ av hårdvara i framtiden. Det huvudsakliga målet för Operations 

är att ha nöjda kunder. 

  

Tina arbetar som Chief Technology Officer på Alfa. Rollen som CTO är lite luddig och 

spretig vilket gör att rollen kan ses som bred. Som CTO har Tina för tillfället tre 

ansvarsområden på företaget; teknisk utveckling, utvecklingsverksamheten och 

produktledning. Tinas avdelnings roll i företaget är att förstå vad marknaden och kunderna 

vill ha för att sedan ta fram “schyssta grejer” så att Sales och Operations har något att sälja 

och leverera. 

  

Samuel arbetar som Chief Sales Officer på Alfa. Säljavdelningens roll i företaget är att bidra 

med nya kunder och marknader. Vidare är Samuels roll som CSO att vara en marknadspelare 

utåt. Rollen innebär också att motivera och driva säljavdelningen framåt samt att få de andra 

säljarna att känna tilltro till det dem gör. 

  

Mikael arbetar som Marketing Director på Alfa och är ansvarig för marknadsföring och 

kommunikation. Marknadsavdelningens roll är att kratta vägen för företaget, vilket man gör 

på tre olika sätt; Skapar uppmärksamhet (awareness), ställer sig framför målgruppen och 

därigenom skapar ett engagemang hos potentiella kunder samt genererar leads till 

säljavdelningen. Marknadsavdelningens arbete kan ses som en process; från att ett företag 

inte vet någonting om oss, till att de vet lite grann om oss, blir mer intresserade av oss och 

sen tar säljavdelningen över i processen. 

4.1.3 Alfas nuvarande situation 
Mikael säger att företaget ämnar förändra sättet på vilket folk delar kunskap och företagets 

lösning fungerar enligt Oliver som ett komplement till företags andra digitala lösningar.  

Oliver förklarar att Alfas lösning gör det möjligt för kunder att dela kunskap i realtid. Elise 

säger att företagets mål är service och att teknologin som används för att uppnå detta är AR. 

Vidare trycker Samuel på att företagets lösning bör ses som en del av optimeringsarbetet i 

företags processer för kommunikation och interaktion snarare än att se lösningen som skruvar 

och muttrar i processarbetet. Företaget är verksamma inom B2B och B2B2B och deras 
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lösning används därmed av både Alfas kunders egna servicetekniker men också som en del i 

Alfas kunders serviceerbjudande gentemot sina egna kunder. 

4.1.4 Vinningar med Alfas lösning 
Tina menar att det finns rent mätbara termer på kort sikt, till exempel att man löst problemen 

snabbare när något gått sönder. Men hon säger också att det finns ett värde i att ha ett stort 

mått av trygghet och försäkringsvärde, kunden vet att om något går sönder kommer denne 

troligtvis få hjälp att snabbare lösa problemet. Vid sidan av dessa två huvudkategorier finns 

även ett flertal mjuka faktorer av sekundärt värde såsom mindre miljöpåverkan, mindre 

slitage för personal på resor samt en typ av image av att vara leading edge. Oliver beskriver 

hur företag ibland kan räkna hem den här investeringen redan efter första användningen 

eftersom tekniken möjliggör för företag att få hjälp snabbare och effektivare än med 

traditionell teknik såsom telefonsamtal. Vidare menar Tina att det också finns mjukare 

faktorer såsom mindre miljöpåverkan och mindre slitage för personal vid resor. Därtill menar 

Tina och Oliver att det finns en form av digitaliserings-hype i att jobba med den här typen av 

lösningar. Företag vill vara leading edge och visa att man ligger i framkant med ny teknologi, 

det är mer av en “imagegrej” för företag. 

  

Vad gäller fördelar för konsumenter uppger Tina att Alfas lösning skulle kunna innebära att 

dessa får en bättre serviceupplevelse. Hon nämner som exempel det faktum att många 

helpdesks idag använder chatbotar för att skapa en mer automatiserad service. Tina uppger att 

AR går att använda för att rationalisera och effektivisera denna typ av automatiserad service. 

Tina säger även att Alfas lösning kan vara applicerbar i de ärenden som inte går att lösa 

genom automatiserad service, alltså i de ärenden när en konsument behöver ha en interaktion 

med en människa. 

4.1.5 Alfas framtidssyn 
Samtliga respondenter är överens om att den framtida marknaden för AR-teknologi är okänd 

men de är optimistiska. Mikael och Oliver förklarar att företaget själva är med och bygger 

marknaden. 

  

“Vi bygger ju vägen som vi åker på.” 
Oliver, Chief Operations Officer 
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Man är på företaget överens om att användarantalet, i form av antalet företag och antalet 

totala användare, kommer växa med tiden. Tina tror att företaget om tre år har vuxit internt 

och att det har hänt massa nytt i företagets lösning, men den största förändringen kommer 

synas på marknaden, alltså i mängden nya marknader och antalet nya kunder. Tina tror 

absolut att Alfa inom en treårsperiod har företagskunder som arbetar med Alfas lösning direkt 

mot konsument. Både Oliver och Mikael tror att företagets arbete med att utvidga sitt 

ekosystem i form av partnerskap med andra företag kommer vara något som i framtiden är 

viktigt för att på bästa sätt kunna interagera Alfas lösning med andra lösningar. Anpassning 

hos marknaden ser respondenterna som en av de större utmaningarna och Samuel tror att det 

är oerhört viktigt att man för en dialog kring företagets lösning för att marknaden ska inse att 

företagets lösning är möjlig att använda oavsett process och användningsområde. Oliver 

menar att det blir fler och fler användningsområden för lösningen. Företag hittar hela tiden 

nya användningsområden för AR-teknologin och Elise menar att antalet tillämpningsområden 

är nästintill oändliga. 

4.1.6 Alfas utmaningar 
Oliver säger att det, rent tekniskt, inte finns någonting som hindrar Alfa från att nå ut till 

konsumenter som slutanvändare. Den lösning som utvecklarna erbjuder är så pass 

användarvänlig att nästan vem som helst kan använda den. Elise säger också att företaget är 

så gott som helt hårdvaruagnostiska, man behöver ingen särskilt speciell hårdvara för att 

använda lösningen, det enda som behövs är någon form av device, såsom en smartphone eller 

smarta glasögon. Elise menar dock att om lösningen ska användas med konsumenter som 

slutanvändare ställs nya högre krav på användarvänligheten och enkelheten i applikationen. 

Den kommer, enligt henne, behöva vara så enkel att det inte finns en risk att det kommer in 

frågor till supporten i den skalan som konsumenter innebär. Mikael nämner också att 

awareness är något som företaget måste jobba mycket med, alltså att positionera företaget 

och i förlängningen AR-teknologi, på rätt sätt mot konsumentmarknaden. 

  

Mikael och Tina menar att det finns många oklarheter kring hur tekniken ska nå ut till 

konsument. Som exempel nämner de om lösningen ska vara en egen applikation för iOS och 

Android eller om Alfas lösning ska vara integrerad i ett externt företags applikation och sedan 

genom denna nyttjas av konsument. Mikael tror inte att en potentiell slutanvändare kommer 

att vara medveten om att denne använder Alfas lösning utan snarare att kunden använder ett 

företags service som i sin tur använder sig av Alfas teknik. 
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“Vi kommer att behöva identifiera och analysera användningsmönstret hos konsumenter.” 
Tina, Chief Technology Officer 

  

Alla respondenter säger att företagets affärsmodell behöver förändras och ses över för att 

kunna nå ut till konsumenter som slutanvändare. Oliver nämner några olika exempel på hur 

detta kan finansieras. Till exempel skulle det enligt honom vara teoretiskt möjligt att låta 

konsumenter ladda ned appen från App Store och sedan, innan de börjar använda lösningen 

få se en 30 sekunders reklamfilm. Han liknar det med hur de flesta versioner av gratisspel för 

smartphones, eller till och med Youtube, finansieras idag. 

  

Elise och Mikael nämner också att Alfa inte är organisatoriskt förberedda eller rustade för att 

nå ut till konsumenter. Med bakgrund i detta nämner flera av respondenterna möjligheten att 

ingå partnerskap med systemintegratörer som kan hjälpa till att implementera lösningen hos 

kunder men då främst hos företagskunder. 

  

Flera av respondenter nämner att användarnas adaptation utgör en utmaning. Alfa upplever 

det som att många kunder testar tekniken men att det fortfarande finns en viss nivå av tröghet 

vad gäller användandet. Elise säger att det är en nyckel att Alfas kunder väljer att satsa på 

teknologin, vågar investera och vågar ligga i framkant. Här nämner hon också att de företag 

Alfa har som kunder är några av de största i världen och att det finns en viss tröghet i deras 

beslutsprocesser samt i deras organisatoriska förändringsarbete. 

4.2 Företagens perspektiv 

4.2.1 Beta 
Beta är uppdelat på olika regioner och på olika divisioner, Small Appliances, Major 

Appliances och Professional Appliances där Professional Appliances i stor utsträckning riktar 

sig mot företag och restauranger medan Major Appliances snarare är de vitvaror vi 

konsumenter ser i butik. Beta Service anställer idag ca 230 servicetekniker i Sverige. 

Verksamheten går ut på att reparera produkter, både under och efter garantitiden på en 

produkt. Service kan ske antingen genom hemservice, för större produkter såsom kylskåp, 

diskmaskin och ugn, eller på någon av 32 servicestationer i Sverige. 
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4.2.1.1 Beta Digital 

4.2.1.1.1 Respondentbeskrivning 

Didrik har arbetat på Beta i ca 20 år, han har tidigare arbetat med kundservice. Han jobbar på 

Major Appliances och är ansvarig för regionerna Europa, Mellanöstern och Afrika. I juni 

2017 fick han sin nuvarande roll som Digital Transformation Director där han ansvarar för att 

digitalisera sin regions processer och se till att de förbättrar sin kundservice och kundnöjdhet. 

Han säger att hans roll i stor utsträckning går ut på att förbereda företaget på framtidens 

teknik och den tekniska revolutionen. Didrik säger att det finns mycket att jobba med inom 

detta och att det måste utbildas mycket om de nya digitala möjligheterna. 

4.2.1.1.2 Beta Digitals serviceprocess och konsumenternas krav på digital service 

Didrik säger att Betas service idag i stor utsträckning är ganska standard då interaktionerna 

sker via e-mail eller telefon, men man strävar efter att göra den så bra som möjligt. Ofta kan 

interaktionerna via e-mail eller telefon leda till problem med att göra sig förstådd. Ibland 

lyckas vi inte hjälpa kunderna genom dessa kanaler, säger Didrik. 

 

Didrik berättar att konsumenter är mer och mer krävande och mer och mer vana vid att 

använda teknologi, framförallt vardagsteknologi som smartphones och internet. Han berättar 

att folk idag vill ha något mer, inte bara en upplevelse via internet eller via telefon utan en 

omni-upplevelse, alltså en upplevelse som innefattar allt. Didrik menar att konsumenter idag 

vill ha en så enkel upplevelse som möjligt. Han poängterar att det inte alltid behöver vara den 

bästa lösningen men den måste vara enkel och ske utan friktion. 

4.2.1.1.3 Beta Digitals utmaningar 

Didrik nämner att den största utmaningen i hans jobb är att folk måste förstå att det är redan 

nu som företaget måste börja jobba med det här, inte om två år utan nu, det kan ofta vara 

svårt att förmedla. Främst uppger han hur viktigt det är att få beslutsfattarna inom företaget 

att förstå detta och hur viktigt det är att genomföra dessa förändringar nu för att slippa 

problem i framtiden.  

4.2.1.1.4 Reflektioner kring AR-teknologi 

När Didrik får frågan om han tror att AR kan användas i service för att underlätta 

konsumenters liv svarar han: Absolut, för oss är detta uppenbart och vi jobbar just nu med att 

testa detta inom lite olika områden. Att hjälpa över telefon är inte alltid så lätt, då behöver vi 

AR för att på distans kunna erbjuda mer support, kanske genom att till exempel rita en cirkel i 
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bilden det är väldigt praktiskt. Från vår sida kan vi spara mycket tid, energi och pengar när vi 

ger service och inte lika ofta behöver skicka ut en servicetekniker. Konsumenterna blir nöjda 

och får definitivt en form av wow-effekt när de använder produkten, AR är absolut någonting 

som vi tittar på för våra konsumenter. 

 

Det kommer att vara en stor skillnad på hur tekniken används mot konsument jämfört med 

hur den kommer användas mellan serviceavdelningar i företaget. Vi är själva inte säkra på 

hur den kan användas eller på vilket sätt. Det vi vet är att det måste vara enkelt för kunderna 

att få tillgång till lösningen och det måste vara väldigt transparent. 

4.2.1.2 Beta Service 

4.2.1.2.1 Respondentbeskrivning 

Claes har jobbat inom Beta i 20 år. Idag jobbar han som Customer Care & Technical 

Specialist med frågor om service, reklamationer, kundärenden samt lite kvalitetsarbete. 

Tidigare har han jobbat på servicestation och på service av tunga vitvaror. I denna tjänst hade 

han ofta direktkontakt med kunden på så kallade utejobb, alltså när en servicetekniker åker 

hem till en kund för att genomföra en reparation. Idag innebär hans roll istället större fokus 

på småapparater som dammsugare, assistenter och andra hushållsnära produkter. 

4.2.1.2.2 Serviceprocessen och dess digitalisering 

Enligt lag tecknas ett garantiavtal mellan säljaren och köparen, i det fallet blir säljaren ofta en 

återförsäljare. Däremot finns det också vissa åtaganden från Beta som leverantör, bland annat 

då enligt Konsumentköplagen rätten att få en produkt reparerad eller utbytt under 

garantitiden. Arbetena kommer ofta in till Beta Service genom en återförsäljare, alltså den 

butikskedja som sålde produkten. Det finns också möjlighet för konsumenten att direkt ta 

kontakt med Beta Service för att få en produkt reparerad. 

  

Claes säger att den pågående digitaliseringstrenden haft minimal inverkan på sättet de servar 

sina produkter. Servicen på till exempel en dammsugare är så pass simpel att en digitaliserad 

service egentligen inte innebär någon större nytta. Det finns endast tre komponenter i en 

dammsugare och när en dammsugare inte fungerar byter man helt enkelt ut den aktuella 

komponenten. På större vitvaror finns mer tid och pengar att spara eftersom produkterna är 

mer komplexa, men även här menar Claes att de väljer att byta ut en hel komponent hellre än 



40 
 

att börja pilla med småkomponenter för att identifiera felet. Sättet dem servar maskinerna på 

är egentligen detsamma som de gjort i många år. 

  

För framtiden nämner Claes dock att de tittar på nya sätt att felsöka produkterna. Det finns 

idag, om än i ett tidigt stadie, möjligheten att koppla upp sig mot produkten för att genomföra 

en felsökning och se status på produkten. De kan idag inte se på individuell nivå vilken 

produkt som är trasig eller liknande men de kan se en procentuell andel av till exempel 

robotdammsugare som inte hittar tillbaka till sin startposition. 

4.2.1.2.3 Beta Service utmaningar 

Claes uppger att ett problem för Beta är att produkterna blir billigare och billigare men 

servicen blir dyrare och det ställs nya krav från kunder på servicen. Servicen blir dyrare för 

teknikerna ska ha högre löner, bilarna blir dyrare att köpa in och hyrorna för 

servicestationerna blir högre och högre. Därför anser Claes att det egentligen inte finns så 

mycket drivkraft att satsa på ny teknik i servicen. Claes påvisar dock också att det finns mer 

exklusiva produkter och där tittar Beta på hur man kan felsöka på ett nytt sätt. 

  

I själva servicen är det viktigt för Beta att utbilda teknikerna internt. Claes säger att Beta 

räknar med att det idag tar ca ett år innan en tekniker betalar sina egna kostnader. Alltså innan 

en lärling jobbat ihop till den mängd kompetens som krävs för att skruva i produkterna på rätt 

sätt. 

4.2.1.2.4 Reflektioner kring AR-teknologi 

Claes säger att det idag inte finns någon större vinning i att erbjuda AR-teknik i servicen mot 

konsumenter. Serviceärendena är ofta så simpla att man byter ut den berörda komponenten 

och spenderar ca 20-25 minuter hos respektive kund. Därför anser han att det inte finns så 

mycket pengar att spara genom införandet av en ny teknik. Claes ser snarare att tekniken kan 

användas internt inom Beta Service i utbildningssyfte. Att en person från den tekniska 

avdelningen på huvudkontoret, proaktivt, via länk kan instruera serviceteknikerna, till 

exempel hur de reparerar ett återkommande fel på en särskild modell för att på så sätt göra 

servicen mer effektiv. 

  

Claes nämner också Betas storkökssida (professional appliances), alltså den avdelning som 

jobbar mot restauranger och krogar. Här menar Claes att det finns helt andra pengar och att 

det är viktigare att laga produkten på en gång. Här kan han se ett värde i att, med hjälp av 
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AR-teknologi, ha hjälp av någon på huvudkontoret som kan hjälpa till att guida för att snabba 

på processen. En fråga som dyker upp i detta scenario är dock hur betalningen kan ske för en 

sådan service. Claes menar dock att om en restaurang får möjligheten att betala samma 

summa pengar för en service som tar 40 minuter istället för 160 minuter så är det något 95 % 

av alla restauranger skulle tacka ja till även om man då faktureras för mer tid än vad som 

egentligen lades ner. 

  

Claes är tydlig med att förklara att utifrån ett konsumentperspektiv vill man ha produkten 

lagad på en gång. Dock finns ett tydligt problem i att införa AR-teknik mot konsument och 

det är att konsumenter egentligen inte får laga sina egna produkter, detta beror på många 

olika faktorer. Dels måste den som öppnar en maskin ha någorlunda god kunskap om el och 

ström, dels finns det också en risk i ansvarsbilden. Om ett fel uppstår eller om någon blir 

skadad kan det vara Beta som bär ansvaret. 

 

Claes målar också upp bilden av att en konsument har en app i sin smartphone för att komma 

i kontakt med kundservice. Enligt honom kan detta upplägg bli ett problem för att det inte 

finns det rätta kunskapsnivån på kundservice, det måste vara en specialist som verkligen 

ställer rätt frågor till konsumenterna och som nästan kan vara lite övertydlig. Claes tror 

snarare på en intern kommunikation med AR-teknik, fast ändå i konsumentsyfte då så att 

säga. Om till exempel en servicetekniker är på plats hos en konsument men inte kan felsöka 

eller identifiera ett fel ska han kunna vända sig till någon på Beta Service med mer teknisk 

kunskap för att få hjälp att lösa problemet. Claes säger också att detta vore ett bra sätt för 

lärlingar att samla kunskap och kompetens under sitt första år. 

  

Claes uppger att ett eventuellt beslut kring införandet av AR inom service skulle komma på 

ett globalt perspektiv snarare än lokalt. Att det på Europa-nivå bestäms att denna teknik ska 

vi använda. Claes är tydlig med att han tror på AR-tekniken men att det för deras bransch kan 

vara mer aktuellt att tekniken kan användas av servicepartnerna och serviceteknikerna. Han 

tror inte att konsumenterna kommer använda sig av detta i kontakten med serviceteknikern på 

de vanliga hushållsprodukterna. Däremot nämner han igen storkökssidan som egentligen 

erbjuder en annan produkt. 
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4.2.2 Gamma 

4.2.2.1 Företags- och respondentbeskrivning 
Gamma servar vitvaror och fastighetsmaskiner. Servicen sker främst genom fysiska besök 

hos kunden av en av företagets servicemontörer. Företaget har 25 års erfarenhet inom 

branschen och utför service på externa företags produkter och maskiner. 

  

Stefan sitter som Styrelseordförande samt som operativ administratör. De administrativa 

uppgifterna innefattar att ta emot felanmälningar från återförsäljare, leverantörer och 

privatkunder, att beställa reservdelar samt packa upp dom. Han jobbar också med att boka in 

felanmälningarna på respektive servicetekniker samt materialplanering. 

4.2.2.2 Serviceprocessen och dess digitalisering 
Stefan berättar att det absolut vanligaste sättet, både under garantin men också efter garantin, 

är att kunden kontaktar återförsäljaren där de har införskaffat produkten. Från återförsäljaren 

är det sen mycket mailkontakt mellan leverantör, återförsäljare och serviceställen som 

Gamma. Ett sådant ärende kan gå från återförsäljaren via leverantörens callcenter, till 

leverantörens serviceavdelning för att sen nå oss genom ett mail där det står att vi ska 

kontakta en specifik kund som har problem med sin produkt. 

  

“Det kan oftast vara 8-10 personer inblandade i ett ärende innan felet anmäls till oss.” 
Stefan, Styrelseordförande och Operativ Administratör 

  

När problemet når Gamma försöker man få tag på vederbörande för att diskutera problemet 

och beroende på vad man kommer fram till åker en servicetekniker ut till kund och felsöker 

maskinen för att sen beställa de delar som behövs från leverantören. Inom garantitiden måste 

det föreligga ett tekniskt fel för att Gammas leverantör ska stå för kostnaden. Om det inte är 

inom garantitiden eller ett sådant fel som ej täcks av garantin faktureras kunden av Gammas. 

Många av problemen kan härledas från de felkoder maskinerna visar vilket gör att det är 

lättare att ringa in om det rör sig om ett tekniskt fel eller inte. Efter garantitiden är det 

vanligare att kunden kontaktar oss direkt, men det kommer ärenden som gått via 

återförsäljaren då med. 

  

Stefan berättar att hela servicebranschen blivit mer sofistikierad i och med digitaliseringen. 

Maskinerna har blivit mer sofistikierade och det finns idag till exempel appar som man kan 
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starta sin ugn med. Det är ett helt annat tänk idag än för några år sedan och man använder sig 

av helt andra hjälpmedel. Förr beställde man en del, och när den kom så kom den. Men idag 

kan serviceteknikerna ha med sig en iPad för att kolla lagerstatus och beräknad leveranstid. 

Detta gör att man hemma hos kund kan ge ett kostnadsförslag. Vidare berättar Stefan att de 

fysiska kurser som hålls av leverantörerna då de kommer med nya produkter blir färre och 

färre i och med att den mesta informationen finns i telefonen, datorn eller iPaden idag. Det 

finns filmer som man kan gå in och titta på där man kan se hur man går in i maskinen, 

berättar Stefan. 

4.2.2.3 Gammas utmaningar 
Produkten blir, enligt Stefan, mer och mer sofistikierad vilket gör att han, som tar emot 

felanmälningar, i väldigt många fall inte kan avgöra om det är ett fel på maskinen eller inte 

och om det är ett fel, vilket fel det är. Det är därför vanligt förekommande att Stefan behöver 

fråga en servicetekniker eller ta ärendet vidare till leverantören för att få svar på frågor om 

felet täcks av garantin, om leverantören tar det på goodwill eller frågor om leveranstid på 

reservdelar. 90 % av denna kommunikation sker via mail och ledtiden för ett sånt ärende kan 

lätt bli lång då ärendet ska gå via flera personer innan det kommer tillbaka till Gamma. Stefan 

menar att det var lättare förr då företag som Gamma kunde återkoppla till leverantör för 

frågor om garanti, medan det idag blir väldigt lång ledtid då ärendet ofta går via flera 

personer och avdelningar innan ärendet kommer tillbaka. 

  

Kommunikation mellan Gamma och konsument börjar ofta med en felanmälan via hemsidan 

från en av Gammas kunder. Kunden blir sen uppringd av Gamma för att diskutera problemet, 

och ett sådant samtal består av ledande frågor för att försöka felsöka problemet. Stefan påstår 

att det ofta är svårt att få tag på kunden över telefon vilket ofta leder till att man lämnar ett 

meddelande och kunden får istället ringa in vid ett senare tillfälle och detta gör att företaget 

har problem med långa telefonköer, vilket är något som folk upplever som störande. 

4.2.2.4 Reflektioner kring AR-teknologi 
Stefan berättar att kunder ibland kontaktar leverantörernas kundservice direkt men Stefan 

upplever att personalomsättningen är relativt hög på dessa callcenter vilket gör att personalen 

kanske inte hunnit få den kunskapen de behöver. De hinner sluta innan de har hunnit bygga 

upp den nödvändiga kunskapen för att veta hur en produkt fungerar. AR-teknologi skulle 

kunna vara ett hjälpmedel för att kunden tillsammans med arbetare på ett callcenter visar 



44 
 

vilken symbol som blinkar och hur man gör för att öppna luckan för att till exempel hitta 

typskylten. Detta gör att kunden kanske kan få sitt problem löst direkt av leverantörens 

callcenter och att ledtiden blir kortare då serviceställen som Gamma inte blir inblandade i 

ärendet. Stefan menar nämligen att tid har blivit otroligt viktigt i servicen. 

  

“Man kan alltid motivera någonting, eller alltid, men väldigt ofta med att det här kommer gå 

snabbare om du gör det här. “...” Om kund kan ta reda på modellen och jag kan gå in på 

leverantörens hemsida och se om det är ett vanligt återkommande bekymmer eller att det är 

en felkod och vi kan beställa delar och ha med oss då drar vi ner ledtiden en hel del och det 

sväljer ju alla med hull och med hår.” 
Stefan, Styrelseordförande och Operativ Administratör 

  

I det faktiska användandet av AR-teknologi, i samförstånd med konsument, tror han att en 

utmaning rörande införandet av AR-teknologi i servicen är att få det att synka mellan 

företaget och konsument. Folk är väldigt olika vad det gäller hur tekniska de är vilket bland 

annat kan bero på åldern hos kunden. Införandet av ny teknologi i servicen är även en 

ekonomisk fråga, vi tittar ju på var vi kan skära på kostnaderna för att tjäna pengar och då 

minskar utrymmet för att införa något sådant här, säger Stefan. Han tror också att det kan 

vara svårt att motivera kostnaden och att det kan finnas en konflikt i att man tar ut en kostnad 

då man hjälper kunden trots att man inte befinner sig där fysiskt. Om man lyckas avhjälpa ett 

fel som inte är ett garantiärende utan att fysiskt behöva åka till kunden har man ju en nöjd 

kund. Hade man skickat en tekniker istället hade vi tagit 1530 kr, vilket är det lägsta vi 

debiterar, men kunden blir inte glada när de får en faktura hemskickad, även om man har 

informerat om det, säger Stefan. Han gör en liknelse mellan att skicka en erfaren montör med 

en mindre erfaren montör. 

  

“Ju duktigare montör man skickar, desto svårare är det att ta betalt. En erfaren montör 

kanske löser problemet på fem minuter. Skulle jag kanske skicka en inte lika erfaren som 

sitter i två timmar och kliar sig i huvudet så är det lättare att motivera en högre faktura.” 
Stefan, Styrelseordförande och Operativ Administratör 

  

Stefan säger att han tror att man på sikt kommer kunna se att kunder själva gör enklare 

felsökningar men lyfter också den legala aspekten med att kunder själva ska in och försöka 

rota i en maskin. Dels ska kunden ha nödig kännedom och oavsett om den har det kan 
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serviceverkstaden, om man guidat kunden till att göra något, få problem om något skadligt 

inträffar. Det är även så att om det visar sig att en icke auktoriserad varit och “pillat” i en 

maskin gäller inte längre garantin. 

4.3 Konsumenternas perspektiv 

4.3.1 Konsument A, Linnea 

4.3.1.1 Respondentbeskrivning 

Linnea är 56 år gammal och bor i villa sedan 15 år tillbaka. Linnea har tidigare erfarenhet av 

eftermarknadsservice då hon upplevt problem med hennes robotgräsklippare, 

bergvärmepump och bredband. 

4.3.1.2 Linneas erfarenhet av eftermarknadsservice 
Linnea berättar att hon förra sommaren behövde kontakta service då hennes automatiska 

gräsklippare inte klippte som den skulle. För Linnea var det självklart att hon skulle ringa det 

stället där hon hade köpt produkten för att få hjälp. Linnea berättar att hon blev guidad till att 

laga produkten själv över telefon. Hon berättar att hon blev guidad till att knäppa av ett lock, 

skruva bort tre skruvar, lyfta bort en skiva, skruva bort ytterligare någon skruv för att till sist 

komma till ett ställe där det visade sig att det blivit stopp. Att få guidning över telefon tycker 

hon fungerade jättebra då personen hon fick hjälp av var bra på att förklara. Hon berättar 

också att det finns andra tillfällen då hon blivit guidad över telefon för att få hjälp med sin 

gräsklippare och det inte gått att lösa vilket har lett till att hon fått köra in gräsklipparen till 

serviceföretaget. Linnea tycker att det är skönt att kunna få hjälp med att göra det själv och 

slippa lasta in gräsklipparen i bilen och köra iväg den till serviceföretaget. 

  

”När jag sitter där och vill ha den lagad så behöver jag liksom inte köra in den och vänta i 

två veckor innan jag får tillbaka den, utan man får den lagad med en gång, det tycker jag var 

bra.” 
Linnea, Konsument A 

           

Linnea berättar om ett annat tillfälle då hon ringt in om service för sin bergvärmepump och 

fått hjälp över telefon för att återställa den. Hon berättar att den hon blivit guidad av har vetat 

vad hon haft för produkt vilket gjort att tydlig guidning över telefon har räckt för att lösa 

problemet. 
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Linnea berättar att det är någon gång, då hon blivit guidad, som hon fått fråga två gånger för 

att hon inte har förstått vad hon ska göra eller för att hon har varit osäker på vilken knapp hon 

ska trycka på, men överlag har hon bra erfarenhet av guidning över telefon. Hon säger också 

att så länge hon får guidning skulle hon kunna tänka sig att skruva i andra maskiner i hemmet 

också, såsom tvättmaskin, diskmaskin och kyl- och frysskåp. 

  

Vidare berättar Linnea om en gång då hon kontaktat service för sitt bredband. Servicen var 

enligt Linnea inte alls på samma sätt som för den automatiska gräsklipparen och 

bergvärmepumpen utan dom skickade bara en manual över mailen vilket enligt Linnea inte 

alls var lika bra. 

  

”Jag tycker det är mycket bättre att prata med någon och att få bolla. Jag läste nog mina 

instruktioner alldeles för ordagrant och tydligt. Det är väldigt svårt, jag är väldigt kritiskt 

när jag läser instruktioner. Jag läser väldigt bokstavligt och då blir det ofta fel för mig. Jag 

tycker inte det är något bra.” 
Linnea, Konsument A 

  

Linnea förklarar på skoj att den perfekta serviceprocessen skulle vara om man kunde knäppa 

med fingrarna och så stod det någon där som lagar felet. Mer seriöst berättar hon att snabb 

service där man slipper lämna hemmet är bra. 

  

”Guidning över telefon, där man pratar med en person, och där jag då kan åtgärda felet 

själv är för mig det bästa. Det näst bästa är väl att de kan komma hem och laga den och det 

tredje är att jag får åka dit med varan.” 
Linnea, Konsument A 

4.3.1.3 Linneas reflektioner kring AR-teknologi 
Linnea tycker att AR-teknologi låter häftigt och coolt. I de serviceärenden som hon varit med 

om är hon dock osäker på om det hade behövts eftersom att den personen hon blivit guidad 

av visste vad hon hade för maskin framför sig samt kunde maskinen utantill. Hon ser det 

också som en utmaning att hålla telefonen eller iPaden i ena handen för att med andra handen 

göra det hon blir guidad till. Hon frågar sig också vad företag tjänar på att ha den 

interaktionen istället för den muntliga över telefon. 
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4.3.2 Konsument B, Bengt 

4.3.2.1 Respondentbeskrivning 
Bengt är 57 år och bor i villa sedan 29 år. Han berättar om en gång då tvättmaskinen började 

skramla vilket gjorde att han behövde uppsöka service. 

4.3.2.2 Bengts erfarenhet av eftermarknadsservice 
Bengt berättar hur tog kontakt med tvättmaskinsleverantören och att en servicetekniker först 

kom hem för att kolla på maskinen för att därefter komma igen och laga den. Bengt är 

skeptisk till hur företaget tog betalt för serviceprocessen. 

  

”Jag är irriterad på att dom vid första läget skulle ha betalt bara för att komma ut och titta, 

inte bara för själva reparationen. Dom skulle ha massa hundra bara för att komma och 

kolla.” 
Bengt, Konsument B 

 

Bengt anser att det skulle vara mycket bättre om man i den första kontakten, över telefon med 

företaget, tillsammans kunde komma fram till vad det var som var fel på maskinen. Däremot 

menar Bengt att detta förutsätter att det inte handlar om för tekniska saker då det i de fallen 

kan vara svårt att förstå vad serviceteknikern säger. 

4.3.2.3 Bengts reflektioner kring AR-teknologi 
Att få hjälp av AR-teknologi för att bli guidad till att felsöka eller laga en maskin själv anser 

Bengt beror på vilken typ av fel det är. 

  

”Det beror ju helt på hur komplext det är. Om det bara är att trycka på en knapp, så ja visst. 

Men om man ska in i elektricitet och behöva skruva på sladdar och grejer då skulle jag inte 

vilja göra det.” 
Bengt, Konsument B 

 

Bengt ser ett problem i att det finns risk med att man förstör grejerna vilket gör att han är 

skeptisk till att själva laga felen i sådana situationer där det finns risk för det. 

  

”Om man är inne på områden som man inte vet, då kan man ju förstöra grejerna istället.” 
Bengt, Konsument B 
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Om det gäller svårare saker anser Bengt alltså att det är bättre att någon med mer kunskap 

kring problemet gör det själv. 

4.3.3 Konsument C, Kerstin 

4.3.3.1 Respondentbeskrivning 
Kerstin är 54 år och bor i villa sedan 24 år. Kerstin berättar om ett serviceärende då hennes 

kylskåp ej fungerade som det skulle.  

4.3.3.2 Kerstins erfarenhet av eftermarknadsservice 
Kerstin berättar att hon först tog fysisk kontakt genom att åka till ett utvalt serviceställe och 

berätta om problemet. Efter att ha berättat hur gammalt kylskåpet var fick Kerstin ett 

telefonnummer till ett annat serviceföretag där hon fick prata med en kille som frågade om 

kylskåpets årsmodell, märke samt om problemet. Kerstin berättar vidare att serviceföretaget 

bad om att få återkomma med en tid för att komma och titta på kylskåpet. Företaget berättade 

att de i så fall skulle ta med sig reservdelar för att inte behöva åka flera gånger, utan att man 

skulle kunna laga problemet vid första besöket. Efter någon dag återkopplade serviceföretaget 

över telefon och berättade att baserat på det som Kerstin förklarat kring problemet lät det som 

att det var kompressorn det var fel på. Enligt serviceföretaget skulle det kosta mer att reparera 

än att köpa en ny vilket gjorde att Kerstin tog beslutet att köpa ett nytt kylskåp. 

  

Kerstin upplevde den service hon fick som bra då företaget besparat henne pengar. 

  

”Han var ju ärlig och sa att han inte skulle komma ut eftersom att han frågade mig hur jag 

hade upplevt att kylen gick sönder så att säga. Så han besparade ju mig pengar på att inte 

komma ut och hitta felet.” 
Kerstin, Konsument C 

 

Kerstin förklarar vidare att, i ärendet med kylskåpet var personen på serviceföretaget så pass 

erfaren att kommunikation över telefon räckte för att han skulle förstå hennes förklaring av 

problemet med kylskåpet.  

4.3.3.3 Kerstins reflektioner kring AR-teknologi 
Kerstin säger att hon, med hjälp av AR-teknologi, skulle kunna tänka sig att skruva i någon 

av produkterna i hemmet om det handlar om enklare saker och om det skulle göra att man får 
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ned kostnaden. Att använda sig av AR-teknologi för att laga datorn eller när det gäller 

problem med bredband ser inte Kerstin som några problem, så länge det inte handlar om el. 

  

”Jag hade kunnat använda det, bara man inte gör sådana där el-grejer som man inte får 

göra. Men att skruva på saker skulle jag kunna göra. Men inte om det är el inkopplat och det 

finns risk att man får en stöt eller någonting. Annars skulle jag lätt kunna göra det.” 
Kerstin, Konsument C  

4.3.4 Konsument D, Karl 

4.3.4.1 Respondentbeskrivning 

Karl är 25 år och bor i en bostadsrätt sedan tre år tillbaka. Han har ännu inte behövt kontakta 

något företag för service av någon av hans produkter i hemmet.  

4.3.4.2 Karls erfarenhet av eftermarknadsservice 
Han berättar rent hypotetiskt hur han skulle gå tillväga om hans diskmaskin skulle gå sönder 

och säger att det beror på graden av problem. 

  

”Ser jag liksom att det inte blir rent så kanske jag hade gått in på internet och kollat. Men ser 

jag att det verkligen inte funkar och jag inte får någon hjälp av internet då ringer jag till 

återförsäljarens support.” 
Karl, Konsument D   

 

Karl berättar vidare att det mest säkra sättet att få hjälp på såklart är om någon kommer hem 

och lagar felet men att man kanske kan laga vissa fel själv om man är lite tekniskt kunnig. 

Han anser att snabb och ordentligt utförd service är det bästa. Vidare berättar han om 

fjärrstyrning som ett exempel på när han fått hjälp av någon på distans med operativsystemet 

på datorn. Han anser att detta sätt att få hjälp på fungerade väldigt bra då han gärna får saker 

visualiserat för sig om det handlar om något som han inte är så insatt i. 

4.3.4.3 Karls reflektioner kring AR-teknologi 
Karl tycker att det låter väldigt smidigt att med hjälp av AR-teknologi få hjälp med problem i 

hemmet. Han poängterar dock att det är skillnad på att veta hur man ska göra och vad man 

bör göra, och menar då att han inte skulle vilja ge sig in och pilla i en maskin om det är el 

inblandat. Utöver det ser han inga konstigheter i att felsöka eller laga sin egen produkt så 
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länge han får förklarat för sig hur han ska göra. I och med att vår tillvaro digitaliseras mer 

och mer tycker han att detta är ett steg i rätt riktning. 

  

”Ta till exempel KRY-appen där man har en läkare som man kan få hjälp av hemifrån. 

Varför inte då kunna ha en tekniker som hjälper en hemifrån.” 
Karl, Konsument D  

  

Han ser det som en del av digitaliseringen och ser inga hinder för sig själv att använda sig av 

det så länge det fungerar felfritt. Karl menar att det största problemet utifrån hans situation 

skulle vara om det inte fungerar felfritt, han ser också problem hos de äldre generationerna. 

Han menar att den yngre generationen har vuxit upp med digitaliseringen vilket gör att det för 

dom bara skulle vara en ny och häftig grej medan det för den äldre generationen skulle kunna 

vara svårt att anpassa sig och förstå. 

4.3.5 Konsument E, Henrik 

4.3.5.1 Respondentbeskrivning 

Henrik är 26 år gammal och bor i en bostadsrätt sedan fyra år tillbaka. Han har behövt 

kontakta service flera gånger, däribland för hjälp med toaletten. 

4.3.5.2 Henriks erfarenhet av eftermarknadservice 
Han berättar att han initialt valt att vända sig till den servicefunktion han har rätt till genom 

sin bostadsrättsförening. Henrik säger dock att detta medför vissa problem, han nämner som 

exempel att han vid sin senaste felanmälan, som gällde Henriks toalett, hade kontakt med 

minst tre personer flertalet gånger vardera vid denna felanmälan. Han berättar också att han i 

helhet var missnöjd med den service han fick och att servicekillen fick komma ut tre gånger 

på fem dagar för att försöka reparera felet. 

 

Han uppger att han fick instruktioner att via telefon själv försöka göra några mindre ingrepp 

för att underlätta servicen och han tyckte dessa instruktioner var lite svåra att uppfatta, till slut 

löste han dock det han blivit ombedd att göra. Han har även flera gånger försökt att laga en 

produkt på egen hand men ofta misslyckats och tvingats ta till professionell hjälp. 
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4.3.5.3 Henriks reflektioner kring AR-teknologi 
Henrik anger att han absolut skulle vara villig att serva sina produkter själv med hjälp av AR-

teknologi eftersom han tycker att det verkar vara ett snabbare och smidigare sätt att får 

service. Han nämner dock att det kanske inte är applicerbart i alla fall, däremot låter det som 

en bra grej för att snabbare kunna åtgärda småfel till exempel kunna få service på köksfläkt, 

kyl och frys, ugn och spis för att nämna några exempel. 

4.3.6 Konsument F, Klara 

4.3.6.1 Respondentbeskrivning 

Klara är 25 år gammal och bor i en bostadsrätt sedan fyra år tillbaka. Klara har varit i kontakt 

med service en gång för ett hushållsnära problem. 

4.3.6.2 Klaras erfarenhet av eftermarknadservice 

Klara upptäckte ett läckage i sin lägenheten och kontaktade då sin bostadsrättsförenings 

service vilka i sin tur tog kontakt med hantverkare. Klara hade dock också kontakt med en 

servicekille flera gånger för att förklara problemet samt för att snabba på processen som 

Klara upplevde skedde väldigt långsamt. 

  

Rent hypotetiskt uppger Klara att hon om hon stöter på något problem i hemmet initialt skulle 

välja att googla för att samla på sig lite kunskap kring problemet och se om någon annan haft 

ett liknande problem. Om hon inte själv kan åtgärda problemet hade hon sedan vänt sig till 

sin bostadsrättsförening för att se om de kan hjälpa till och sista steget hade varit att själv ta 

kontakt med ett serviceställe. 

4.3.6.3 Klaras reflektioner kring AR-teknologi 
Klara uppger att hon gärna skulle använda sig av AR-teknologi för att kunna få en snabbare 

och mer flexibel service, framförallt skulle hon tycka det vore skönt att inte behöva stanna 

hemma för att vänta på en serviceperson. Hon säger också att hon inte skulle ha något emot 

att själv göra några enklare åtgärder för att fixa problemen. Hon uppger dock att hon inte 

gärna skulle skruva i någonting utan handledningen och guidning med hjälp av AR-

teknologin. 
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5. Analys                                              
Nedan följer studiens analys. Analysen är uppdelad i våra tre dimensioner; 

kunskapsöverföring, självservice och användandet av AR-teknologi. För en mer detaljerad 

förklaring av analyskapitlet se 3.4, analysmodell. 

5.1 Kunskapsöverföring 
Linnea uttrycker att hon tycker att kommunikation över telefon är att föredra över att följa en 

manual då hon anser att det underlättar att kunna “bolla” idéer för att lösa problemet, vilket 

Aarikka-Stenroos & Jaakkola (2012) även påvisar i sin studie. Aarikka-Stenroos & Jaakkola 

(2012) menar att värdeskapande sker genom ömsesidigt samarbete mellan köpare och säljare 

under problemlösningsprocessen. Att Linnea lättare kan ta åt sig kunskap vid en 

tvåvägskommunikation tyder på att kunskapsöverföring genom ömsesidigt samarbete 

underlättar för henne att själv lösa sina problem. Vidare styrks Linneas upplevelse av 

svårigheten att ta till sig kunskap via en manual av Ackermans m.fl. (2003) teori om att 

information i vissa fall är tagen ur sitt sammanhang vilket gör att det kan vara svårt att ta till 

sig den kunskap som informationen vill förmedla och att det i vissa fall är viktigt med den 

mänskliga aspekten vid förmedlandet av kunskap. 

 

Henrik berättar att han i kontakt med serviceföretag haft svårt att förstå vissa instruktioner 

även om kommunikationen skett över telefon. Detta innebär att även om den mänskliga 

aspekten finns där kanske det i vissa fall behövs verktyg för att tydligare förmedla 

kunskapen. Enligt Alfa är deras lösning ett sådant verktyg, då de menar att deras lösning är 

revolutionerande för kunskapsöverföring. Att AR-teknologi är ett bra verktyg för att främja 

kunskapsöverföring stöds även av tidigare studier (Baglee & Haddad, 2015). Därtill menar 

Didrik, som har som ansvar att digitalisera Betas service, att deras nuvarande lösningar för att 

förmedla kunskap och service till sina kunder är för standard och ibland kan medföra problem 

vid serviceärenden. Samtidigt visar konsumenternas upplevelser att den kommunikation som 

skett över telefon i de flesta fall varit tillräcklig för att lösa problemen. Både Linnea och 

Kerstin förklarar att de anser att kommunikationen över telefon varit tillräcklig för att ta till 

sig den information som behövts. Även Claes, som arbetar på Beta Service” menar att 

servicen av de flesta produkter som konsumenter använder är så pass simpel att en 

digitalisering av företagets service inte skulle innebära någon större nytta. Telefonen, som 

verktyg för att underlätta kunskapsöverföringen, har varit tillräcklig för att ta sig förbi de 
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barriärer/faktorer som, Riege (2005) och Hendriks (1999) menar, eventuellt skulle kunna 

förhindra kunskapsöverföringen. Vi anser därmed att användandet av AR-teknologi skulle 

kunna bli överflödig i de situationer som beskrivs av våra respondenter. Istället för att 

underlätta serviceprocessen kanske det skulle resultera i nya barriärer, vilka i det här fallet 

skulle vara av den tekniska typen som Riege (2005) nämner, det vill säga ovillighet att 

använda ny teknologi och orealistiska förväntningar på teknologin. Att teknologin inte 

fungerar som man förväntar sig är enligt Karl nämligen det största problemet med införandet 

av AR och här kan det då uppstå en barriär då förväntningarna på den nya teknologin kanske 

är högre än de egentliga vinningarna från den. Innan ett företag lanserar denna typ av service 

är det därför viktigt att försäkra sig om att den mottages av kunderna på ett bra sätt då 

påtvingande av nya teknologier enligt Walker & Craig-Lees (2015) kan få konsumenterna att 

vända sig mot företaget. I de tillfällen där barriärerna för kunskapsöverföring är större, i en 

situation med en mer komplicerad produkt eller en mer brusig miljö där visualisering krävs 

för att komma över de barriärer som hindrar förmedlandet av kunskap, skulle AR-teknologi 

vara ett verktyg som på ett effektivt sätt kan minska dessa barriärer. Utifrån detta är det som 

Cohen m.fl. (2006) säger viktigt att identifiera vilken typ av service som ska erbjudas ett 

företags olika produkter. Något som även Claes är inne på då han anser att teknologin i sig är 

användbar bland vissa produkter men inte andra. 

 

Även om Claes säger att en digitaliserad service inte medför så mycket nytta för den service 

som erbjuds kunderna, påpekar Stefan att möjligheten att kunna lösa problemet, i samförstånd 

med kund, i ett tidigt skede av serviceprocessen skulle kunna minska den långa ledtiden. 

Stefan menar att den långa ledtiden är ett problem, därmed skulle en mer digitaliserad service 

kunna leda till en effektivisering i serviceprocessen. Den långa ledtiden, innan kunden får 

hjälp med sitt ärende, är även tydlig i Henriks beskrivning av att han vid felanmälan av sin 

produkt haft kontakt med minst tre personer. En stor anledning till den långa ledtiden är att 

personalen inte har den kunskap som krävs för att tillsammans med kund felsöka eller laga ett 

problem vilket gör att ärenden ofta behöver gå igenom flera avdelningar/personer innan det 

blir löst. AR-teknologi kan i ett sådant steg vara till hjälp för att underlätta 

kunskapsöverföringen och i ett tidigare skede lösa problemen och därmed dra ned ledtiden 

menar Stefan. Teknologin bör därmed inte bara ses som ett verktyg för företag att lättare dela 

med sig av sin kunskap internt, vilket tidigare studier visar på. Den bör också ses som ett 

verktyg för personal som saknar viss kunskap, att från kund, få kunskap om problemet och 

därefter, i samförstånd med kund, kunna lösa problemet. Interaktiva processer av gemensamt 
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lärande menar Ballantyne (2004) är ett steg i tjänstefieringen och en mer integrerad 

verksamhet mellan kunder och leverantörer gör att det kan skapas värde som gynnar båda 

aktörerna (Vandermerwe & Rada, 1988). I detta fall skulle det innebära en minskning av den 

långa ledtiden och därmed en kortare serviceprocess, något som efterfrågas från kunderna då 

snabb service enligt studiens respondenter är en viktig faktor för bra service. Tina, CTO på 

Alfa, menar att deras lösning ökar värdet för kunden i och med att de troligtvis kommer få 

hjälp snabbare. För företagen är fördelarna att de ses som innovativa och leading edge. 

Däremot ifrågasätter Claes vinningarna för företaget då införandet av ny teknologi är kostsam 

och Stefan ställer sig frågan hur man ska ta betalt om man genom färre fysiska besök kan lösa 

problemen snabbare. Ett samarbete mellan Alfa och företag som Beta och Gamma, ett 

samarbete som skulle kunna liknas vid Gebauers (2008; 2010) teori om att företag använder 

sig av development partners för att dra nytta av tekniska kunskaper, kan för företag innebära 

besparingar i tid och pengar. Detta menar Didrik som sitter på en mer strategisk position för 

digitaliseringen av Beta, medan Claes och Stefan, som befinner sig på en mer operationell 

nivå, anser att det kan bli ett hot mot företagets sätt att få betalt. Även om vinningarna med 

detta, införandet av AR-teknologi i eftermarknadsservice, är tydliga för Alfa, i det att de får 

tillgång till en ny stor marknad, finns även många frågor kring själva utförandet av 

detsamma. Utvecklarna kommer gemensamt med företagen behöva genomföra vidare 

efterforskningar för att utvärdera vilket sätt som är mest effektivt för de inblandade. 

 

Att en effektiv kunskapsöverföring inom företag bidrar till konkurrensfördelar har 

konstaterats i tidigare studier Riege (2005) och Alavi & Leidner (1999), men vi vill utifrån 

denna studie påstå att ett företags möjlighet att tillsammans med kund, i 

eftermarknadsservicen, skapa värde och därigenom skaffa sig konkurrensfördelar är beroende 

av den kunskapsöverföring som sker i interaktionen mellan företag och konsument. Dels 

företags förmåga att kunna överföra kunskap och kunders förmåga att kunna ta emot den 

kunskap som förmedlas men också företags möjlighet att ta emot den kunskap som förmedlas 

från kunden rörande problemet. Därtill anser vi att det krävs olika verktyg för förmedlandet 

av kunskap beroende på de barriärer som kan hindra kunskapsöverföringen. 

5.2 Självservice 
Vid intervjuerna uppgav konsumenterna Klara och Karl att de ofta, i första hand, söker hjälp 

på internet och framförallt via Google när de stöter på ett problem. Att använda sig av 
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virtuella miljöer eller sociala plattformar online för att söka hjälp har blivit vanligt bland 

konsumenter eftersom det finns en vilja att själv åtgärda de problem som dyker upp (Adamic 

m.fl., 2008; Koh & Kim, 2004). Utifrån vad Klara och Karl berättat betyder det i vår mening 

att konsumenter efterfrågar möjligheten att utföra självservice. Didrik, Claes och Stefan, 

respondenterna på företagen, uppger alla att konsumenter idag ställer höga krav på snabb 

service och att kunder förväntar sig att deras problem ska bli lösta nästintill direkt. 

Konsumenterna säger att de främsta vinningarna med AR-teknologi i eftermarknadsservicen 

verkar vara att det går snabbare och smidigare att få service eller snarare, själva utföra service 

och därigenom snabbare åtgärda ett problem. Detta bekräftas av Tina som menar att 

införandet av AR-teknik i eftermarknadsservicen skulle kunna innebära en förflyttning av 

vem som utför servicen, från företag till konsument, och leda till att konsumenten snabbare 

kan få problemet åtgärdat. Walker m.fl. (2002) anger också att några av fördelarna med 

självservice-teknologier är att få hjälp utan att behöva besöka serviceorganisationen samt en 

bättre tillgänglighet för service. Med den bakgrunden anser vi att införandet av AR-teknologi 

i eftermarknadsservice förflyttar serviceutförandet från företag mot konsumenter. Utifrån 

Baines & Lightfoots (2013) teori kring kunders servicepreferenser tror vi därför att en 

majoritet av konsumenter befinner sig i den första kategorin; Kunder som vill göra det själv. 

Att kunder är benägna att utföra självservice föranleder, i vår mening, nya krav på företags 

service. Införandet av AR-teknologi i eftermarknadsservicen kan därför vara ett bra sätt att 

gemensamt med kunderna skapa ett nytt sätt att utföra service. Som Payne m.fl. (2008) och 

Vargo & Lusch (2006) säger är det fundamentalt att samarbeta med kunder för att skapa 

konkurrensfördelar. 

 

Ballantyne (2004) påvisar att det finns en interaktiv process av gemensamt lärande mellan 

kunder och företag i nästan alla design- och leveranssteg. Samtidigt ser man på en 

operationell nivå i de studerade företagen ett problem med att hjälpa kunderna att serva sig 

själva eftersom det uppstår ett problem i hur man ska ta betalt då man som serviceföretag tar 

betalt för de gånger man fysiskt utför service åt kunden. För faktum är, att om 

kunskapsöverföringen i eftermarknadsservicen blir effektivare och bättre kan konsumenterna 

i större utsträckning utföra självservice. Detta bör leda till en minskning av antalet hembesök 

av en servicetekniker hos en konsument, något som leder till färre debiterbara timmar. De 

starka och stabila inkomstflöden som eftermarknadsservice och tjänstefiering medför (Baines 

m.fl., 2009) kan därför ifrågasättas. Att främja självservice kan göra det svårt för företagen att 

ta betalt, något som kan leda till att företagets försök att utveckla sin eftermarknadsservice 
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resulterar i en icke lönsam tjänst, enligt Valtakoski (2016) kan detta förklaras som 

servitization failure. Att företag använder sig av AR-teknologi i sin eftermarknadsservice är 

ur ett utvecklarperspektiv positivt då de når ut till en ny marknad och på det sättet kan 

möjliggöra större marknadsandelar vilket är mycket värt på en så pass outvecklad marknad 

som AR-teknologi i service faktiskt är. Det är däremot viktigt att utvecklarna i samförstånd 

med företagen utvecklar en lösning som företagen anser skapar värde för konsumenterna och 

dem själva. En situation där utvecklarna stirrar sig blinda på sin egna vinning och inte hur 

deras lösning kan gynna företagen i deras tjänstefiering kan leda till ett misslyckande i 

företags arbete mot att förbättra sina tjänster och deras möjlighet till att stärka kundrelationer, 

något som Baines m.fl. (2009) annars menar är en av fördelarna med tjänstefieringen. Det är 

viktigt för företagen att se till att en förflyttning av servicen närmare konsument inte påverkar 

deras interaktionsmöjligheter med kunderna på ett negativt sätt. 

 

Att misslyckas med en tjänstefieringsprocess kan i värsta fall leda till att ett företag går i 

konkurs (Benedettini m.fl., 2015). Deras studie, som ställer upp olika riskprofiler för 

tjänstefierade respektive icke-tjänstefierade företag och finner att risken är högre för 

tjänstefierade företag, anser vi blir missvisande i vår studerade situation. Detta med bakgrund 

i att AR-teknologin främst skulle verka som en teknisk innovation i en redan befintlig 

serviceprocess. De flesta företagen, och alla studerade företag, erbjuder sedan innan sina 

konsumenter en typ av tjänst för service, kanske kundsupport via telefon eller liknande. Detta 

innebär att företag som vill införa AR-teknologi i eftermarknadsservice egentligen inte 

kommer behöva hantera mycket större risk än den redan befintliga. Företagen visar dock en 

viss oro kring risken av vem som bär ansvaret om en olycka eller liknande inträffar när en 

konsument själv servar sin produkt. Claes och Stefan poängterar båda att konsumenter inte 

alltid får laga sina egna produkter, det kan till exempel finnas begränsningar i 

elektronikprodukter på grund av risken att få en stöt av el/ström. Stefan understryker också 

att det kan uppkomma problem i garantifrågor på produkter om en icke-auktoriserad person 

skruvat i maskinen. Samtidigt som det finns risker och utmaningar med innovationen menar 

Didrik, som innehar en mer strategisk roll för digitaliseringen av Beta, att införandet av nya 

teknologier, för att bemöta kundernas behov av snabb service, är ett måste för att företaget 

ska följa med i den digitala utvecklingen. Därigenom förbättras företagets image vilket enligt 

Walker m.fl. (2002) är en av fördelarna med införandet av självservice-teknologier. 
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Det är tydligt utifrån de intervjuade konsumenterna att viljan att serva sig själva finns där. 

Linnea, Kerstin och Bengt uppger dock att det är viktigt att man vid svårare ärenden har 

kontakt och vägledning från någon med mer kunskap. Vidare menar Tina att AR-teknologi 

kan användas för att effektivisera den typ av automatiserad service som vissa helpdesks 

använder sig av idag. Detta innebär i praktiken att interaktionen med en faktisk person 

minskar vilket skulle medföra kostnadsbesparingar för företagen, något som Walker m.fl. 

(2002) menar är en av fördelarna för företag med införandet av självservice-teknologier. 

Samtidigt skulle en mer automatiserad service minska interaktionen mellan företag och 

kunder vilket kan försämra möjligheten till värdeskapande då serviceprocessen går mer mot 

det Grönroos (2015) benämner som high-tech. De kostnadsbesparingar som Didrik vill uppnå 

genom en mer digitaliserad service kan därmed leda till, dels en svårighet i att upprätthålla 

värdeskapande kundrelationer men också en brist i den mänskliga aspekten, som enligt 

Ackerman m.fl. (2003) och McDermott (1999) krävs vid kunskapsöverföring. Användandet 

av Alfas lösning som ett verktyg för företagen i interaktion med konsumenter istället för ett 

ensamt verktyg för att automatisera servicen är därmed viktigt för att inte förlora den 

personliga interaktionen. Den personliga interaktionen är dels viktig för förmedlandet av 

kunskap men också för möjligheten till värdeskapande. Däremot kan man då ifrågasätta om 

det är kostnadsbesparingar som är den drivande faktorn till införandet av teknologin eller om 

det handlar om att ligga i framkant vad det gäller digitaliseringen. Och är att ligga i framkant 

mer värt för företaget än de intäktsförluster som kan tänkas ske då serviceteknikers roll i den 

traditionella serviceprocessen minskar. 

5.3 Användandet av AR-teknologi 
Alfa ser inga större hinder med att använda sin lösning mot konsumenter. Oliver menar att 

lösningen är så pass användarvänlig att nästan vem som helst kan använda den. Däremot 

väcks det bland utvecklarna frågor kring hur denna teknik ska användas av, och lanseras mot, 

konsumenter. Flera av respondenterna hos Alfa nämner anpassning hos marknaden som en 

stor utmaning. Vi tror att detta grundar sig i en okunskap kring teknologin och vad den 

innebär hos den stora massan, detta bekräftas också av Mikael som menar att awareness är 

något som utvecklarna måste jobba hårt med för att lyckas. Kanske är det precis vad som 

behövs för att driva marknaden framåt och kanske det bästa sättet att även göra konsumenter 

mer bekväma med användningen av AR-teknologi. 
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Bland företagen identifierar vi istället vissa interna motsättningar gällande införandet av AR-

teknologi i eftermarknadsservicen om man utgår från Rieges (2005) teori: 

 

En brist i integrationen av IT-system och dess processer försvårar sättet anställda arbetar/ 

En brist på kompabilitet mellan olika IT-system och processer: 

Det finns funderingar hos respondenterna på Beta Service och Gamma kring hur denna 

innovation skulle kunna föras in i deras befintliga serviceprocess. Claes och Stefan ser alltså 

problem med hur AR-teknologin faktiskt ska användas, både bland deras servicetekniker men 

också av konsumenterna som de servar. En stor del i denna osäkerhet kommer från det 

faktum att konsumenterna inte själva får reparera alla typer av produkter på grund av garanti- 

och försäkringsfrågor.  

 

En motvillighet att använda IT-system på grund av en brist i erfarenhet och bekvämlighet 

med dem/ En brist på träning för att utbilda anställda i de nya IT-systemen och processerna: 

Hos Claes på Beta Service och Stefan på Gamma upptäckte vi en viss motvillighet kring att 

använda den nya tekniken. Vår mening är att det grundar sig i att man helt enkelt inte har 

tillräcklig kunskap kring vad tekniken faktiskt gör. Det är enligt respondenterna hos företagen 

enkelt att se fördelarna med införandet av AR-teknologi, såsom effektivare 

kunskapsöverföring och större förmåga att utföra självservice. Dock finns det fortfarande stor 

okunskap kring tekniken. Vi anser att det är lite samma problem som för konsumenterna (se 

figur 3), att även i företagsvärlden är tekniken ny och relativt okänd, därför finns det 

egentligen inte möjlighet att prova och bli mer familjär med AR-teknologin, något som vi tror 

kan leda till motsättningar. Även Didrik på Beta Digital, som personligen har en mycket god 

uppfattning om vad AR-teknologi innebär, uppger att det finns internt motstånd inom Beta 

mot användandet av ny teknik, något som försvårar hans arbete med att digitalisera 

verksamheten. I stor utsträckning kan detta förklaras med de anställdas motvillighet att 

förändra sättet de arbetar på med nya processer och teknologier. 

 

Konsumenternas attityd gentemot användandet av AR-teknologi har analyserats utifrån 

Rogers (2002) fem attribut, analysen av modellen följer nedan. 
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Figur 6. Analys av konsumenter, Rogers attribut. (Egenkonstruerad från Aizstrauta m.fl, 2014; Straub, 2009). 

 

Enligt Rogers teori skulle samtliga intervjuade konsumenter befinna sig i något av de tidigare 

stadierna; Innovators eller Early Adopters på Rogers kurva (se figur 7). Detta alltså trots att 

innovationen ännu inte nått den studerade marknaden och att det, som vi förklarat ovan, finns 

utmaningar för det faktiska användandet av innovationen. Vi tror snarare att det har att göra 

med att konsumenterna har lätt för att se fördelarna med innovationen och att Rogers (2002) 

kurva därför blir något missvisande. Flera av konsumenterna var nämligen inte familjära med 

AR-teknologin och kände knappt till att den existerade än mindre vad den faktiskt innebar. 

Detsamma gällde för övrigt respondenterna hos företagen som jobbade närmare konsumenter 

och närmare själva servicen, alltså Claes på Beta Service och Stefan på Gamma. Vi tror inte 

att det är så att alla konsumenter befinner sig i stadierna Innovators och Early Adopters i 

Rogers kurva. Det handlar nog snarare om att den wow-faktor som kommer från tekniken är 
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överväldigande, något som gör det missvisande lätt att endast se de positiva delarna med 

innovationen. Konsumenterna har enligt vår uppfattning svårt att se det vi analyserat ovan, 

alltså att tekniken faktiskt är ganska komplex och ännu inte finns tillgänglig i den skala som 

konsumentmarknaden skulle innebära. Utvecklarna ligger i vår, och sin egen, mening 

egentligen före marknaden, de bygger ju vägen som de åker på.

 
Figur 7. Analys av konsumenter, Rogers kurva. (Egenkonstruerad från Aizstrauta m.fl, 2014; Straub, 2009). 

5.4 Tjänstefiering i analysen 
Som vi nämnde i analysmodellen har vi i vår analys haft ett genomgående fokus på 

tjänstefiering. I detta avsnitt ämnar vi därför att förtydliga vilka konsekvenser, ett 

tjänstefieringarbete i form av införandet av AR-teknologi i företags eftermarknadsservice 

skulle innebära för respektive aktör. Införandet av AR-teknologi som ett steg i företags 

tjänstefieringsarbete påverkar de olika aktörerna på olika sätt baserat på deras attityd utifrån 

de tre studerade dimensionerna. 

 

Utvecklarnas attityd är positiv då användandet av deras lösning i företags 

tjänstefieringsarbete mot konsumenter skulle innebära en ny marknad och därmed potentiellt 

större marknadsandelar. Ett genombrott på en ny marknad skulle vara avgörande för ett 

utvecklingsföretag inom AR-teknologi då marknaden är så pass fragmenterad och okänd. 
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Möjligheten att nå ut till en ny stor marknad som konsumenter skulle resultera i ett stort 

försprång gentemot konkurrenter. 

 

För företagen skulle tjänstefieringen i form av införandet av AR-teknologi i sin 

eftermarknadsservice innebära mindre ansvar i serviceprocessen då servicen flyttas närmare 

konsumenten. Detta skulle kunna innebära kostnadsbesparingar i form av personalkostnader 

samt en minskning av ledtiden. Baserat på en mer effektiv kunskapsöverföring skulle 

införandet av AR-teknologi ur ett tjänstefieringsperspektiv innebära ett nytt sätt för företag 

och konsumenter att gemensamt skapa värde (Vandermerwe & Rada, 1988) samt ge 

möjlighet till starkare kundrelationer (Baines m.fl., 2009). Däremot skulle tjänstefieringen 

sett ur självservice-dimensionen innebär att servicen flyttas närmare kund och därmed 

minskar företagens kontroll över serviceprocessen. Något som skulle kunna leda till större 

svårigheter i värnandet av kundrelationer samt svårigheter i att, för konsumenter, kunna 

motivera sin intäktsmodell, alltså sina serviceintäkter. Något som i slutändan skulle kunna 

leda till en mindre lönsam eftermarknadsservice och en misslyckad tjänstefiering (Valtakoski, 

2016).  

 

För konsumenterna skulle införandet av AR-teknologi i företags tjänstefieringsarbete 

innebära ett större ansvar i serviceprocessen. Enligt Baines m.fl. (2007) kan tjänstefiering 

resultera i ett större värde för konsumenterna då erbjudandet blir mer anpassat efter deras 

situation. Vi anser att konsumenters ökade roll i serviceprocessen skulle leda till en mer 

flexibel service då servicen sker mer på konsumenternas villkor än tidigare. Att servicen 

förflyttas närmare konsumenten och kunskapsöverföringen stärks innebär en kortare ledtid 

och därmed snabbare service för konsumenterna. 

 

I tabellen nedan (tabell 2) illustreras de tre aktörernas attityder utifrån respektive dimension; 

kunskapsöverföring, självservice och användandet av AR-teknologi. Slutligen följer ett 

förtydligande kring vad införandet av AR-teknologi i företags eftermarknadsservice skulle 

kunna innebära för respektive aktör ur ett tjänstefieringperspektiv.
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Tabell 2. Sammanställning av analyserade attityder och konsekvenser. 
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6. Slutsats 
I detta kapitel presenterar vi studiens slutsats. Vi presenterar ett resultat vilket ämnar 

besvara studiens tre frågeställningar och därigenom studiens syfte. Därefter följer en vidare 

diskussion kring fenomenet, AR-teknologi i eftermarknadsservice, samt förslag på framtida 

forskning. 

6.1 Resultat 

Aktörerna i distributionskedjan är överens om att det finns tydliga fördelar med införandet av 

AR-teknologi i eftermarknadsservicen i avseendet kunskapsöverföring. Utvecklarna ser det 

som en revolution i kunskapsöverföringen mellan företag och konsumenter samtidigt som 

företagen och konsumenterna ser det som ett effektivare sätt att dela med sig av kunskap 

sinsemellan, något som gör det möjligt för företagen att minska ledtiden i serviceprocessen. 

Utvecklarna menar att detta bekräftats av deras nuvarande arbete mot andra företag och anser 

därför att det är relevant för dem att växa mot konsumenter. Däremot anser företagen och 

konsumenterna att det ibland är en överflödig teknologi för att dela med sig av en viss typ av 

kunskap och att teknologin, i dessa situationer, istället kan bidra till fler barriärer än vad 

alternativa lösningar gör. 

Vidare är aktörerna eniga om att införandet av AR-teknologi i eftermarknadsservicen i större 

utsträckning möjliggör för konsumenter att utföra självservice. Utvecklarna menar att 

konsumenter snabbare kommer kunna lösa sina problem i och med att de själva kan åtgärda 

många problem. Företagen anser dock att det, på en operationell nivå, finns begränsningar i 

vilka ärenden konsumenterna kan utföra självservice. I ärenden med till exempel el krävs att 

en person med rätt kompetens genomför servicen, därför anser företagen att även om 

förmågan att utföra självservice ökar kommer det inte alltid att vara aktuellt. Företagen ställer 

sig också frågande till hur en eventuell prissättning av tjänsten ska gå till och på en 

operationell nivå är man skeptiska till företagets vinning då man dels i de flesta ärenden inte 

ser teknologin som något nödvändigt men också då man ifrågasätter sättet man ska ta betalt 

om de fysiska besöken hos kund minskar. På en mer strategisk nivå ser företagen det istället 

som ett måste att anpassa sig till den digitala utvecklingen och bemöta kundernas efterfrågan 

på snabb service, i detta fall självservice. Konsumenterna är också positiva till att 

innovationen kan göra det enklare att själva utföra service på sina produkter och att det kan 

vara relevant så länge teknologin fungerar felfritt och effektivt. 
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Aktörerna i distributionskedjan ser däremot hinder utifrån användandet av AR-teknologi. 

Utvecklarna ser att det finns hinder kring hur man kan göra AR-teknologin så pass enkel och 

användarvänlig som konsumenterna kräver att den ska vara, samt problem kring hur denna 

ska lanseras mot konsumenter. Även företagen ser problem med hur en lansering av denna 

teknologi ska genomföras mot konsumenter. Hos företagen finns också en stor okunskap 

kring teknologin och det gör det svårt för företag att analysera lösningarna som erbjuder AR-

teknologi, för att åtgärda detta krävs att marknaden blir mer familjär med AR-teknologi och 

dess användning. Även bland konsumenter kan vi se att användandet av AR-teknologi i 

eftermarknadsservice behöver överkomma vissa barriärer för att bli mer effektiv. Analysen 

visar att innovationen är relativt kompatibel med övriga befintliga lösningar som finns hos 

konsumenter idag i form av till exempel smartphones. Däremot finns det stora utmaningar 

vad gäller komplexiteten i AR-teknologin samt möjligheten att se och prova densamma för 

att kunna bli mer familjär med teknologin. Vi anser därför att innovationen kommer att 

behöva en längre tid för att kunna användas av konsumenter i eftermarknadsservicen. Vi 

menar också att det kommer behövas mer uppmärksamhet kring teknologin i sig för att göra 

konsumenter bekväma med användningen. 

6.2 Avslutande diskussion och framtida forskning 

I vår och studiens mening har kunskapsöverföring en betydande roll för serviceprocessen och 

vid införandet av AR-teknologi i eftermarknadsservicen sker, enligt oss, en möjlig förbättring 

av kunskapsöverföringen mellan företag och konsument. Vi anser att det har potentialen att 

göra eftermarknadsserviceprocessen mer effektiv och, i större utsträckning, ge konsumenter 

en bättre förmåga att utföra självservice. I och med att konsumenter, i större utsträckning och 

på ett effektivare sätt, ges möjligheten att utföra självservice får både företag och 

konsumenter en effektivare tjänst. Någonting som kan leda till kostnadsbesparingar hos 

företagen och tidsbesparingar hos konsumenter, för att nämna de mest konkreta fördelarna. I 

förlängningen tror vi att vi i och med denna innovation kommer få se mer effektiva företag 

samt nöjdare konsumenter.  Däremot har vi under studiens gång identifierat flera legala 

aspekter kring införandet av AR-teknologi i eftermarknadsservice, däribland 

försäkringsfrågor vid olyckor, garantifrågor när konsumenter öppnar produkten med flera. Vi 

har dock i denna studie inte gett dessa någon större uppmärksamhet, varpå det vore intressant 

att genomföra en studie som mer konkret tittar på de legala hindren som kan följa införandet 

av denna tekniska innovation i eftermarknadsservicen. Därtill anser vi att det för framtida 
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också vore intressant och relevant att studera detta fenomen, införandet av AR-teknologi i 

eftermarknadsservice, i en kvantitativ studie. Detta då vår studie har fokuserat och identifierat 

attityder gentemot fenomenet och behandlat en stor mängd kvalitativ data. Däremot finns det 

så gott som inga studier som forskat på detta fenomen utifrån en större mängd kvantitativ 

data. Vi anser att detta vore intressant för att i en större utsträckning kunna generalisera 

marknaden för detta fenomen. 

Digitala teknologier är en nyckel för tjänstefiering och vår uppfattning är att AR-teknologin 

har möjligheten att leda till en revolution inom eftermarknadsservice. Vi tror att AR-

teknologi kan leda till helt nya sätt att serva sina produkter och i stor utsträckning ersätta 

befintliga serviceprocesser såsom chatt och telefon eftersom tekniken är överlägsen utifrån 

aspekten kunskapsöverföring genom visualisering och möjligheten att utföra självservice. Vår 

mening är därför att när användandet av tekniken och komplexiteten i densamma blir enklare 

och mer vardaglig finns stora möjligheter för AR-teknologin att nydana 

eftermarknadsservicen på konsumentmarknaden.  
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BILAGA 1 - Intervjuguider 
 
Utvecklare 
Presentation av oss och vår studie. 
Informera om anonymitet/samtycke samt nyttjandekravet. 
Fråga om det är okej att vi namnger respondenten och företaget. 
Fråga om det är okej att vi spelar in intervjun. 

·      Hur skulle du beskriva er verksamhet? 
·      Hur används AR-teknologin mot kunder idag? 
·      Vad innebär din roll inom företaget? 
·      Vad anser du är din avdelnings roll i företaget? 
·      Var ser du företaget om 3 år? 
·      Vilka är de största utmaningarna för att nå dit? 
·      Vad ser du, utifrån ditt ansvarsområde, som den största utmaningen med att potentiellt ha konsumenter som 
slutanvändare? 
·      Och för företaget som helhet, vilka utmaningar finns det med att rikta in sig mot konsumenter? 

  
·      Är det något annat du vill informera oss om eller som du tycker kan vara bra för oss att veta? 

  
Företag 
Beta Digital Transformation Director 
Introduction of us and our study. 
Inform about anonymity/consent and usage. 
Ask to see if it is okay that we use the name of the person and his/hers company in our study. 
Ask to see if it is okay that we record the interview. 

·      What is your role in the company, what does your day-to-day work include? 
·      What is the goal of your work, what do you hope to achieve? 
·      What are some of the biggest challenges facing your work with the digital transformation? 
·      In your experience how is the consumer market changing? 

o   What new demands does the consumers have on your company and its service? 
·      Could you describe how your aftermarket service offering looks towards consumers? 
·      In your opinion, what might be ”the next big thing”in digitalisation for consumers? 

  
·      How familiar are you with AR-technology? 

o   Do you have any AR-initiatives at the company today? 
·      What challenges have you faced with this technology so far? 
·      What are the biggest differences if you were to use this towards consumers? 
·      What experiences have you and/or you customers/employees had with this technology? 
·      What potential usages can you see from this technology from a consumers point of view? 

  
·      Is there anything else that you would like to inform us of or something that you think we should know? 

  
Beta Service 
Presentation av oss och vår studie. 
Informera om anonymitet/samtycke samt nyttjandekravet. 
Fråga om det är okej att vi namnger respondenten och företaget. 
Fråga om det är okej att vi spelar in intervjun. 

·      Vad innebär din roll, vad är dina arbetsuppgifter? 
·      Kan du berätta lite kort om er verksamhet? 
·      Vad är er affärsidé? 
·      Vad ser du för utmaningar med digitaliseringstrenden? 
·      Hur sker interaktionerna med kunder ut idag? 

o   Kan du berätta hur er serviceprocess ser ut idag? 
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·      Är det någon som säger åt er hur du ska genomföra service på dessa grejer? Vilka direktiv följer ni när ni 
utför service? 
·      Hur jobbar ni med att förbättra er service mot kund? 
·      Hur upplever du att marknaden förändras? 
·      Vilka nya krav ställs på er från kunderna? 
·      Vad tror du kan vara nästa stora grej inom digitaliseringen för konsumenter? 

  
·      Hur god kännedom har du om AR-teknologi idag? 

o   Har ni några AR-initiativ på företaget idag? 
·      Ser du några tänkbara applikationer för denna typ av teknologi utifrån din kunskap om den? 

  
·      Är det något annat du vill informera oss om eller som du tycker kan vara bra för oss att veta? 

  
Gamma 
Presentation av oss och vår studie. 
Informera om anonymitet/samtycke samt nyttjandekravet. 
Fråga om det är okej att vi namnger respondenten och företaget. 
Fråga om det är okej att vi spelar in intervjun. 

·      Vad innebär din roll, vad är dina arbetsuppgifter? 
·      Kan du berätta lite kort om er verksamhet? 
·      Vad är er affärsidé? 
·      Vad ser du för utmaningar med digitaliseringstrenden? 
·      Hur sker interaktionerna med kunder ut idag? 

o   Kan du berätta hur er serviceprocess ser ut idag? 
·      Är det någon som säger åt er hur du ska genomföra service på dessa grejer? Vilka direktiv följer ni när ni 
utför service? 
·      Hur jobbar ni med att förbättra er service mot kund? 
·      Hur upplever du att marknaden förändras? 
·      Vilka nya krav ställs på er från kunderna? 
·      Vad tror du kan vara nästa stora grej inom digitaliseringen för konsumenter? 

  
·      Hur god kännedom har du om AR-teknologi idag? 

o   Har ni några AR-initiativ på företaget idag? 
·      Ser du några tänkbara applikationer för denna typ av teknologi utifrån din kunskap om den? 
  
·      Är det något annat du vill informera oss om eller som du tycker kan vara bra för oss att veta? 

  
Konsumenter 
Presentation av oss och vår studie. 
Informera om anonymitet/samtycke samt nyttjandekravet. 
Fråga om det är okej att vi namnger respondenten och företaget. 
Fråga om det är okej att vi spelar in intervjun. 
  

·      Har du någon gång varit med om att du behövt kontakta någon för service av någon produkt i hemmet? 
  
Om ja: 

·      Berätta om hur du gick tillväga, vad hände? 
·      Hur visste du vem du skulle kontakta? 
·      Hur upplevde du att serviceprocessen fungerade? 
·      Stötte du på något problem? 
·      Hur skulle du vilja att serviceprocessen gick till?Hur många kontakter hade du med servicepersoner? 
·      Hur önskar du att serviceinteraktionen sett ut rent praktiskt? (telefon, chatt, app etc.?) 

  
Om nej: 
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·      Hur skulle du agera om det hände? 
·      Vet du vem du ska vända dig till? 
·      Hur skulle du vilja att serviceprocessen gick till? 
·      Hur önskar du att serviceinteraktionen sett ut rent praktiskt? (telefon, chatt, app etc.?) 

  
·      Har du tidigare hört talas om AR-teknologi? 
·      Skulle du kunna tänka dig att skruva i maskinen själv, med guidning av en servicetekniker? 

  
Om nej:  

·      Varför inte då, vad hindrar dig från detta? 
·      Upplever du att denna teknik hade kunnat underlätta serviceprocessen i de tidigare interaktionerna med ett 
serviceföretag? 
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BILAGA 2 - Mailmall 
Hej, 

  

Vi är två studenter från Civilekonomprogrammet vid Linköpings Universitet som skriver en magisteruppsats inom 

företagsekonomi med inriktning strategi och marknadsföring. Vi gör en studie där syftet är att öka förståelsen kring 

hur företag kan effektivisera sin eftermarknadsservice mot konsumenter med hjälp av AR-teknologi. Ni är ett av de 

företagen som vi skulle vilja intervjua eftersom vi anser att ni har en service gentemot konsumenter i vilket vi ser en 

tänkbar applikation för AR-teknologi. 

  

Vi skulle vilja intervjua en person som har strategiskt god insyn i utvecklandet av er eftermarknadsservice samt 

någon som arbetar nära servicen mot konsumenter. Intervjun beräknas ta ca 30-45 min och kan genomföras 

antingen på överenskommen plats eller via webbsamtal. Företaget, och dess representant, har i studien möjlighet att 

vara anonym. Vi har för avsikt att genomföra intervjun under veckorna 15 & 16 men är flexibla och har även 

möjlighet att skjuta fram datumen något. Resultatet från studien kommer att finnas er tillgängligt efter sommaren 

om ni så önskar. 

  

Återkom gärna om något är otydligt eller om ni har några ytterligare frågor, ni når oss på mail eller telefon. 

  

Vi ser fram emot att höra från er, 

Jonas Blomgren 

JonblXXX@student.liu.se 

070 553 XX XX 

  

Kristoffer Hasslevall 

KrihaXXX@student.liu.se 

072 300 XX XX 

  

PS. Om det är så att vi borde ha tagit kontakt med någon annan på företaget får ni gärna förmedla en kontakt dit. 

 

  

 
 


