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Abstract 

 

The purpose of this thesis is to examine how industrial B2B-companies use their knowledge 

about customer value and how they apply that knowledge in their manufacturing process. 

The purpose has been divided into two research questions.  

 How differentiates the view of customer value between business and producing 

departments in a producing B2B- company?  

 How can customer value be developed in a producing B2B- company? 

 

Our case companies were Volvo Aero, Holmen Paper and Sandvik Coromant. Interviews 

were conducted with representatives from these companies. The findings of the study were 

that customer value is a complex area to deal with, and it is very important for companies to 

develop methods which can facilitate the work with customer value.   

 

  



 

 

Förord 
 

Under våren 2008 har vi under en tioveckors period fördjupat oss inom området kundvärde. 

Vi har fått förståelse för hur man inom företag ser på kundvärde samt arbetar för att skapa 

större kunskap om de element som ligger till grund för förståelsen och skapandet av 

kundvärde.  

 

Det har varit en mycket intressant resa och vi är oerhört tacksamma för all hjälp vi fått. Vi vill 

främst tacka Tobias Larsson för introduktionen i ämnet samt all hjälp vi fått med kontakter 

och kunskap. Ett stort tack vill vi även rikta till vår handledare Rickard Wahlberg samt till 

våra studiekamrater för värdefulla tips under arbetets framväxt. 

 

Tack! 

 

Stockholm 2008-06-18 

 

 

 

 

                                                       

Niklas Hartog                                                              Anders Lundqvist 

  



 

 

Innehållsförteckning 

Innehåll 
1. Inledning ................................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 1 

1.2 Problemdiskussion ........................................................................................................... 3 

1.3 Syfte och forskningsfrågor ............................................................................................... 4 

2. Teori ....................................................................................................................................... 5 

2.1 Forskningsfråga 1 Hur skiljer sig synen på kundvärde mellan marknads- och 

produktionsavdelningar i ett tillverkande B2B- företag? ....................................................... 5 

2.1.1 Olika synsätt på kundvärde inom företaget ............................................................... 5 

2.1.2 Mätning av kundvärde ............................................................................................... 6 

2.2 Forskningsfråga 2.  Hur utvecklar man kundvärde i ett tillverkande B2B-företag? ........ 7 

2.2.1 Relationsmarknadsföring .......................................................................................... 7 

2.2.2 PSS – Product service system ................................................................................... 8 

2.2.3 Participatory Product Innovation, P2I ..................................................................... 10 

3. Metod ................................................................................................................................... 12 

4. Empiri ................................................................................................................................... 15 

FF1 Hur skiljer sig synen på kundvärde mellan marknads- och produktionsavdelningar i ett 

tillverkande B2B- företag? ................................................................................................... 15 

4.1.1 Volvo Aero .............................................................................................................. 15 

4.1.2 Holmen Paper .......................................................................................................... 16 

4.1.3 Sandvik Coromant ................................................................................................... 16 

4.1.4 Sammanfattning ...................................................................................................... 17 

4.2 Forskningsfråga 2. Hur utvecklar man kundvärde i ett tillverkande B2B- företag?  ..... 17 

4.2.1 Volvo Aero .............................................................................................................. 17 

4.2.2 Holmen Paper .......................................................................................................... 18 

4.2.3 Sandvik Coromant ................................................................................................... 19 

4.2.4 Sammanfattning ...................................................................................................... 20 

5. Analys ................................................................................................................................... 21 

5.1 Forskningsfråga 1. Hur skiljer sig synen på kundvärde mellan marknads- och 

produktionsavdelningar i ett tillverkande B2B- företag? ..................................................... 21 

5.2 Forskningsfråga 2. Hur utvecklar man kundvärde i ett tillverkande B2B- företag? ...... 22 

6. Slutsatser .............................................................................................................................. 24 

6.1 Forskningsfråga 1. .......................................................................................................... 24 

Hur skiljer sig synen på kundvärde mellan marknads och produktionsavdelningar i ett 

tillverkande B2B- företag? ...................................................................................................  

6.2 Forskningsfråga 2. .......................................................................................................... 24 



 

 

Hur utvecklar man kundvärde i ett tillverkande B2B företag? ........................................ 24 

6.3 Avslutande synpunkter ............................................................................................... 24 

6.4 Förslag till fortsatt forskning ...................................................................................... 25 

Källförteckning ......................................................................................................................... 26  

 

 

Bilaga: Intervjuguide 

 

 

 

 

  



1 

 

1. Inledning 
 

I detta kapitel kommer vi att gå igenom bakgrund till studien, problemdiskussion samt syfte 

och forskningsfrågor. I bakgrunden ger vi en övergripande bild av hur situationen för 

europeiska företag ser ut i den globala konkurrensen. I problemdiskussionen tar vi sedan med 

hjälp av teorin upp de problem som finns inom området. Avslutningsvis presenteras syftet 

samt de forskningsfrågor arbetet skall försöka besvara.   

1.1 Bakgrund 
 

Ulaga och Eggert (2006) skriver att det internationella företagsklimatet befinner sig i ett 

övergångskede och behovet av ny kunskap för att kunna bemöta förändringarna är större än 

någonsin. Tukker och Tischner (2006) menar på att den globala utvecklingen har öppnat nya 

marknader som tidigare varit stängda vilket lett till en ökad konkurrens från företag i Asien då 

merparten av dessa marknader har flera komparativa fördelar mot den europeiska, i första 

hand billigare arbetskraft. Därför är det viktigt att företag som påverkas av konkurrensen blir 

bättre på att förstå vad kunderna upplever som värdefullt i företagets produkter dvs. 

kundvärde, samt att företagen är villiga att utveckla nya strategier för att förnya sin 

verksamhet (ibid). Generellt är företag dåliga på detta vilket leder till att resurser och kapital 

prioriteras fel, en ökad kunskap inom området, anser Tukker och Tischner, skulle höja 

konkurrenskraften. 

 

För att fastställa en definition av kundvärde presenterar vi tre olika förklaringar av vad 

kundvärde innebär. Berry, Parasuraman och Zeithaml (1988, s 142) beskriver kundvärde som 

”kundens totala värdering av nyttan med en produkt baserat på vad kunden erhåller i gengäld 

för vad kunden ger ifrån sig”. Kundvärde definieras enligt Woodruff och Gardial (1996) som, 

”kundens uppfattning om vad de vill ska inträffa i en speciell situation med hjälp av en viss 

produkt eller tjänst i syfte att åstadkomma något mål” eller som Holbrook (1999, s 5) menar 

”en interaktiv, relativistisk upplevelse som kunden föredrar”. Fortsättningsvis kommer arbetet 

att följa definitionen som Berry et al står för eftersom vi anser att den är mest övergripande 

och beskrivande av de tre. 

 

Efter att ha fastställt varför det är viktigt för företag att utveckla kunskap och metoder för att 

ta reda på vad kunden anser är värdefullt i befintliga eller framtida produkter samt definierat 

begreppet kundvärde, fortsätter vi att utveckla varför det är så svårt att mäta och förstå vad 

kundvärde är. För att förklara varför företag har problem att behandla kunskapen om 

kundvärdeskapande komponenter har vi tagit hjälp av en bild som finns på nästa sida. Bilden 

illustrerar hur och varför det är svårt att identifiera det verkliga behov som finns när olika 

delar i ett företag skall behandla information och skicka vidare sina slutsatser för att skapa en 

enhetlig bild av värdet som kunden efterfrågar. Enligt Mele (2007) är god förståelse för 

kundvärde den viktigaste delen vid produktutveckling och vidareutveckling av redan 

befintliga produkter. I den här studien kommer att fokusera på hur tre svenska tillverkande 

företag hanterar och utvecklar kundvärde.   
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Figur 1. What the customer really needed. www.businessinnovationinsider.com Hämtad  27 April, 2008  

 

 

 

 

 

 

http://www.businessinnovationinsider.com/
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1.2 Problemdiskussion 
 

Internationella företagsmarknaden tenderar att gå ifrån transaktionsmarknadsföring enligt de 

4P:na (produkt, pris, plats, påverkan) till relationsmarknadsföring, menar Ulaga och Eggert 

(2006).  De anser att förståelsen för kundvärdeskapande processer är en betydande faktor när 

köpare och säljare tillsammans utvecklar metoder som uppfyller de förväntningar som 

parterna har av relationen. Från att marknadsföringsteorierna tidigare dominerats av 

”varubaserad logik” har en mer servicedominerad logik börjat ta form och det har i sin tur lett 

till att kunderna snabbt fått en mer betydande roll i värdeskapande processen anser Mele 

(2007). Eid, Trueman och Ahmed (2007) utvecklar resonemanget och skriver i sin artikel att 

när stora industriföretag riktar sin verksamhet mot andra företag ”business to business” är ofta 

verksamheten relationsbaserad med stora nätverk av leverantörer inblandade i framställningen 

av produkten. Uppsatsen kommer fortsättningsvis avgränsas och endast fokusera på B2B- 

relationer.  

 

Företag lägger enorma summor på produktutveckling och effektivisering av produktionen 

utan att egentligen veta vad kunderna anser är värdefullt för dem, skriver Krishnan och Ulrich 

(2001). Christopher (1996) är av liknande åsikt och anser att företag alltid haft problem med 

att förutse kundvärde och det inte finns några bra metoder att mäta det. Larsson och Bertoni 

(2007) anser även de att det är ett stort problem att det saknas en generell metod för att skapa 

insikt i hur kundvärdet i en slutprodukt kan mätas.  

 

Det finns många teorier från både ekonomisk sida och teknologisk sida som behandlar delar 

av den komplexitet som finns kring problemet, hur kundvärde kan uppskattas menar 

Michalek, Feinberg och Papalambros (2005). Det största problemet är deras olika perspektiv 

på vad som generar kundvärde till slutkund (ibid). Marknadsförare utgår ifrån vissa klara 

riktlinjer för kundvärdeskapande, målgruppens preferenser, dess prisklass och andra teoretiska 

ramar (ibid). Medan tekniker utgår från ett mer praktiskt perspektiv med klara riktlinjer 

gällande produktprestanda och funktioner som de anser bygger kundvärde skriver Michalek et 

al.  Detta resonemang stöds av Larsson och Bertoni som också anser att grunden till 

problemet ligger i att företagets olika avdelningar har olika uppfattning av vad som genererar 

kundvärde. Bilden vi använder i bakgrunden är ett tydligt exempel på hur det kan se ut när 

kommunikationen brister. Mele (2007) anser att utmaningen ligger i att hitta en modell för 

ökad kommunikation mellan marknadsavdelningar och tekniska avdelningar samtidigt som 

kunden involveras under ett tidigt stadium i produktutvecklingen för att kunna identifiera vad 

kunden anser är värde höjande. 

 

Som vi nämner i inledningen av problemdiskussionen har marknadsklimatet förändrats i och 

med att relationsmarknadsföring i allt större utsträckning tillämpas. Det har gjort att synen på 

kärnprodukten också ändrat karaktär och utveckling av kringliggande tjänster blivit en allt 

vanligare metod för att skapa kundvärde, menar Tukker och Tischner (2006). De anser att 

enbart sälja produkter är ett föråldrat sätt att göra affärer och att företag istället bör tänka om 

och inrikta sig på att sälja integrerade lösningar eller produktservice PSS (Product service 
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system). På så sätt kan lösningar av behov konstrueras under tiden produkten används vilket 

leder till att produktcykeln förlängs och kunden slipper göra stora investeringar så fort 

tekniken föråldras (ibid). Ur miljösynpunkt är PSS även en del av teorin kring hållbar 

utveckling (ibid).  

För att sammanfatta problematiken runt kundvärde kan vi efter att ha studerat delar av den 

vetenskapliga litteraturen säga att det är svårt att förmedla en enhetlig bild av vad kundvärde 

är. Kundvärde är inbakat i flera olika värdeskapande element både internt i företaget och 

externt mot kunden. I vår uppsats kommer vi att behandla hur man på olika sätt kan identifiera 

kundvärde samt utveckla kundvärde. Vi kan fastslå att det inte finns mycket vetenskaplig teori 

som direkt behandlar ämnet. Forman och Argenti (2005) menar att det finns mycket teori om 

olika delar kring kundvärde, men väldigt lite om hur en enhetlig bild kan skapas samt hur man 

praktiskt använder kunskapen i verksamheten. Detta har fått oss intresserade av att försöka få 

en bättre bild av hur kundvärde hanteras i tillverkande B2B-företag samt att se hur 

förutsättningarna är för att skapa en gemensam modell, vilken Mele anser är lösningen på 

problemet. 

   

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
 

Syftet med denna uppsats är att ge en inblick i hur tillverkande B2B- företag arbetar med att 

utveckla kundvärdet i sin verksamhet. Problemdiskussionen har resulterat i dessa 

forskningsfrågor. 

 

FF 1. Hur skiljer sig synen på kundvärde mellan marknads- och produktionsavdelningar i ett 

tillverkande B2B-företag? 

 

FF 2. Hur utvecklar man kundvärde i ett tillverkande B2B-företag? 
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2. Teori 
 

För att skapa en teoretisk referensram runt forskningsfråga 1 har vi tagit hjälp av teorier med 

grund i business to customer (B2C) eftersom teorin kring mätningar är mer utvecklad där än 

inom B2B. För forskningsfråga 2 har vi valt att fokusera på utveckling av relationer, 

produkter samt tjänster runt produkter som verktyg för att bygga kundvärde.   

2.1 Forskningsfråga 1. 

Hur skiljer sig synen på kundvärde mellan marknads- och 
produktionsavdelningar i tillverkande B2B- företag? 

2.1.1 Olika synsätt på kundvärde inom företaget 
 

Olika kunder har olika synsätt på kundvärde men även olika avdelningar inom företagen har 

skiljda synsätt på kundvärde menar Michalek, Feinberg och Papalambros (2005). Orsaken till 

det är att de arbetar på skilda sätt med olika prestandamått. Om vi konsulterar en tekniker om 

hur kundvärdet i en produkt kan förbättras kommer han troligtvis ge olika lösningar för att 

förbättra den fysiska prestandan i produkten (ibid). 

 

För att förklara mer ingående använder sig Michalek et al av en våg som exempel, teknikern 

kan ur sin synpunkt förbättra vågens exakthet eller lägga till funktioner i vågen som en 

inbyggd klocka eller liknande. Ställs samma fråga till en marknadsförare centrerar han frågan 

runt vågen, vilka av vågens funktioner uppskattas av konsumenterna och hur mycket är det 

värt i monetära mått. Även om företaget har utvecklat världens bästa våg prestandamässigt 

kan kundvärdet i produkten vara lågt om den inte uppfyller kundernas andra krav på 

produkten som design, pris och komfort (ibid). Författarnas lösning på problemet, som även 

delas av många andra forskare är en förbättrad kommunikation mellan avdelningarna. Detta 

ska minska ineffektiviteten i företaget som kommunikationssvårigheterna resulterar i menar 

man i en artikel (Profile, 2006).  En sådan åtgärd kommer enligt Welsh och Jackson (2007)  

leda till ett ökat engagemang för företaget i helhet hos de anställda samtidigt som en tydligare 

bild av organisationen skapas, vilket i sin tur ge en mer samlad och korrekt bild av vad som 

genererar kundvärde. Hur man på bästa sätt kan öka kommunikationen mellan avdelningarna 

är en komplicerad fråga. Att cheferna kommer ned och pratar ansikte mot ansikte med sina 

anställda menar Michalek et al är den optimala kommunikationslösningen men att det skulle 

ta alldeles för mycket tid. Att blanda envägskommunikation med olika media från ledningen 

med dialog mellan ledning och anställda anser Welsh och Jackson är den bästa lösningen. De 

menar att en bra blandning av envägskommunikation och dialog leder till dessa fördelar:  

 att interna förhållanden präglas av de anställdas engagemang 

 en positiv bild åt det anställda om att företaget bryr sig om vad de tycker och tänker 

 ökar dess uppmärksamhet av förändringar i arbetsmiljön 

 utvecklar dess förståelse för organisationens behov att utveckla mål som svar mot eller 

för en framtida förändring i marknaden. 
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2.1.2 Mätning av kundvärde 
 

Enligt Nijssen och Frambach (2001) är kundvärde mätbart trots att det uppfattas olika av 

organisationer och internt i organisationer. Den här teoridelen handlar om att försöka komma 

fram till vad som genererar upplevda fördelar i en produkt. Vilka upplevda fördelar kan ett 

företag ge sin produkt till en rimlig kostnad för kunden och hur tar företag reda på det innan 

de börjar producera? 

 

Det mest okomplicerade sättet att mäta kundvärde är att identifiera hur kunder uppfattar 

värdet av leverantörens produkter, menar Evans och Honkapohja (2003). De anser att om 

värdet är större än konkurrenternas värden har företaget en stor chans att lyckas på 

marknaden. Författarna diskuterar även en annan modell för mätning av kundvärde där man 

använder kundens uppfattning om vad som genererar kundvärde. De framhåller att de metoder 

som inte ser till kundens åsikt i sin mätning av kundvärde löper en risk att misslyckas. 

Majoriteten av främst mindre företag mäter istället värdet i produkten istället för nöjdheten av 

tjänsten (ibid). Detta anser Evans och Honkapohja ofta ger en felaktig bild speciellt för 

mindre företag. För en mindre grossist återspelglas ofta enbart tjänsten i helhet, och företaget 

får inte veta vad kunderna är nöjda med eller vad konkurrenterna gör bättre eller sämre än de 

(ibid). 

Därför bygger Evans och Honkapohja teorin runt tre frågor.  

 

 Vad är nyckelfaktorerna som kunder värderar när de väljer mellan konkurrerande 

erbjudanden på marknaden? 

 

 Hur är organisationens prestationsförmåga betygsatt på varje faktor gentemot dess 

huvudkonkurrenter? 

 

 Vad är den relativa betydelsen från kunderna sett, till dessa komponenter av 

kundvärde? 

 

Författarna använder sedan dessa samlade data till att göra en konkurrentmatris där han ser 

hur företagen är positionerade mot varandra. Denna matris är ofta ett enkelt diagram eller en 

tabell. Där man kan se vad som upplevs som kundvärde och jämföra de olika företagen på 

olika punkter ur ett kundvärdes perspektiv. Som företag blir det lätt att utläsa sin komparativa 

fördel gentemot andra företag ur ett kundvärdes perspektiv. 
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2.2 Forskningsfråga 2.   

Hur utvecklar man kundvärde i ett tillverkande B2B företag? 

2.2.1 Relationsmarknadsföring 
 

Relationsmarknadsföring baseras på iden att en starkare relation mellan två parter skapar 

ytterligare värde både för kund och leverantör menar Payne och Holt (2001). En väl 

fungerande relation får kunden att känna förtroende, säkerhet och kontroll vilket gör att 

riskerna vid inköp kan minimeras samt i slutändan även kostnader (ibid). Grönroos (2004) 

delar in relationsmarknadsföring i tre nyckelkategorier, kommunikation, interaktion och 

värde. Samtliga kategorier måste uppfyllas för att lyckas med relationsmarknadsföring. 

  

Kommunikation 

Det mest förekommande sättet att sköta kommunikationen mellan två parter är att skapa en 

tvåvägs kommunikationsprocess. Det är mycket viktigt att ha en välfungerande process för att 

minimera missförstånd som kan skada relationen. Alla aktiviteter kräver inte 

tvåvägskommunikation men samtliga kontakter bör responderas mellan parterna på något sätt 

för att underhålla och stärka relationen.  

 

Interaktion 

Kärnvärdet handlar om att utveckla en långsiktig relation där kundens behov sätts i fokus 

genom att samordna resurser och kompetenser med kundens värdeskapande process.   

 

Värde 

För att kundvärde skall kunna användas på ett rättvisande sätt och skapa en väl fungerande 

relationsmarknadsföring krävs en god kommunikation mellan parterna. Förståelse och insikt i 

varandras verksamheter ökar möjligheterna att skapa förståelse för vad som genererar värde 

för kund. Det är viktigt att kunden lär sig att uppskatta vad som genererar värde för dem i 

relationen samtidigt som de uppmärksammar att värdet kan ändras under tidens gång. Det 

kallas för värdeprocess och den måste löpa parallellt med de andra aktiviteterna i relationen 

för att kunna förutse förändringar av behov och upplevt värde. 

 

Ett annat sätt att se på kundvärde enligt Grönroos är att dela in kärnvärdet i erbjudet värde och 

använt värde av de olika faktorerna i relationen. CPV (customer percieved value) kan 

beskrivas på följande tre sätt. 

 

CPV = Coresolution + additional services/   

 Price + relationship costs   

 

CPV =       Core value + - added value   

 

CPV =    Episode value + - relationship value  
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I en relation utvecklas och upplevs CPV över tiden. I ekvation (1) är pris tagit ur ett 

kortsiktigt perspektiv och det bör således tolkas som en betalning vid leverans av 

kärnprodukten. Relationskostnader uppstår under relationens gång och förändras beroende på 

vilka aktiviteter som sker mellan parterna.  I den andra (2) ekvationen presenteras en 

långsiktig lösning där man använder komponenten ”added value” som ett mått på hur 

tjänsterna kring kärnprodukten upplevs under relationen. Added value upplevs antingen 

negativt eller positivt. Den tredje (3) ekvationen behandlar enskilda episoder i relationen och 

ger en bild av hur säkerhet och förtroende för leverantören är. Episode value bör vara positivt 

för en sund relationen, upplevs det däremot negativt kan en av orsakerna vara att kunden är så 

pass beroende av leverantören att relationen ändå fortsätter. 

 

2.2.2 PSS – Product service system 
 

Product service system kan beskrivas som en innovativ lösning där fokus har flyttats från att 

designa och sälja fysiska produkter till att sälja system som bygger på att produkter och 

service integreras och löser specifika behov menar Vessini och Mazoli (2001). Ett PSS är en 

social konstruktion uppbyggt på ett antal attraktiva krafter såsom målstyrning, förväntade 

resultat och problemlösnings kriterier menar Morelli (2006). En värdeförhöjning av 

kärnprodukten där gemensamma visioner av eventuella scenarier skapar möjligheter att på ett 

effektivt sätt lösa problem (ibid).  

 

 
Figur 2. Aurich PSS model (2006) J.C. Aurich, C. Fuchs and C. Wagenknecht 

Institute for Manufacturing Engineering and Production Management, Kaiserslautern University 

of Technology, Germany 

 
För att utveckla ett PSS system kan man använda en modell som Tukker och Tischner (2006) 

tar upp. Modellen avser att behandla de första stegen i utvecklingen av PSS där företagets 

värde jämförs med kundens värde och därmed skapar en grund för fortsatt utveckling av den 

eventuella lösningen. Med hjälp av modellen kan man på kort tid skapa sig en bild hur 

utvecklingen av en PSS funktion kan passa för företagets affärsutbud samtidigt som 

kundvärdet tas i beaktning.   
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Modellen består av fem steg samt ett förberedande steg kallat förberedelse av PSS innovations 

undersökning. 

 

Målsättningen för de fem stegen är följande. 

 

Steg 0.  

 övertyga företaget att genomföra processen 

 välja projekt medlemmar och motivera dem 

 skapa en projektplan 

  

Steg 1. Introduktion 

Målsättningen är att motivera medlemmarna av projektgruppen och utforska hur den samlade 

kunskapen är. Följande frågor skall kunna besvaras av medlemmarna.  

 Vad är PSS? 

 Vilka fördelar kan PSS innebära för företaget? 

 Vilka steg är viktigast för undersökningen? 

 Vad är syftet med projektet? 

 

Steg 2. Analys 

Analysfas där målsättningen är att fastställa nuvarande och 

framtida behov för kunderna och deras relation till nuvarande 

och framtida funktioner av produkten. Följande steg bör 

beaktas i denna fas. 

 välja produkt eller de produkter som skall ingå i 

undersökningen 

 analysera kunder, produkt, marknad, företag och 

omkringliggande aktörer 

 

 
                                                                                                                                          Figur 3. Utvecklingsplan för                                          

                                                                                                                                         PSS. Tukker och Tischner (2006). s 115 

Steg 3. Ideer 

Generering av idéer, vart kan PSS lösningar inventeras? Resultatet ska bestå av PSS lösningar 

i relation till kundens behov och efterfrågningar. 

 

Steg 4. Urval 

De genererade idéerna bedöms och placeras i nummerordning efter högst poäng. I 

bedömningsprocessen används en mängd olika modeller bland annat cost-benefit analysis, 

simple life-cycle assesment (LCA) och Porters market-actors tool. 

 

Steg 5. Redovisning för ledningen. 

Den lösning som ansetts passa bäst efter de omständigheter som efterfrågats presenteras för 

ledningen. 
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2.2.3 Participatory Product Innovation, P2I 
 

Produktutvecklingsprocessen Participatory Product Innovation (P2I) Larsson, Törnlind och 

Bergström (2008) är en väl utvecklad process i mindmap-format, som är framtagen av 

avdelningen för Funktionell Produktutveckling vid Luleå tekniska universitet. Processen. P2I 

är resultatet av flertalet doktors- och forskningsavhandlingar på ämnet produktutveckling. 

Processen är av teknisk karaktär med innehåll som sträcker sig från hur du ska tänka 

utveckling, ”design thinking”, till hur du förbereder produkten inför produktion och 

kontrollerar produktens/processens slutgiltiga validerande. Utmärkande för P2I är att den 

innehåller både utvecklingsfaser (stages) och vägskäl (gates). Utvecklingsfaserna innehåller 

flera delmoment med både beskrivande text angående Vad som bör utforskas, Varför den 

informationen bör finnas samt även Hur kunskapen/informationen/prototypen kan arbetas 

fram. Varje utvecklingsfas efterföljs av ett tillhörande vägskäl (gate) som tar upp nyttiga 

frågeställningar angående utvecklingsfasen. Genom denna metod försäkrar sig 

utvecklingsteamet om att de har tillräckligt med information och kunskap på området för att 

gå vidare i processen, om inte, så är det bara att gå tillbaka och omarbeta det som är 

otillräckligt. Vägskälet kan sammanfattas som en utvärderande fas som kvalitetssäkrar det 

arbete som utförts under utvecklingsfasen. P2I innehåller för närvarande sju stycken 

huvudfaser (stages) med lika många vägskäl (gates). Inledande fasen benämns design thinking 

och innehåller tips och slogans som sätter ribban för ett önskvärt, ”open minded” 

sinnestillstånd, denna fas förbereder projektteamet för ett positivt synsätt inför den stundande 

uppgiften.  

 

Utvecklingsfas 0, Oppurtunity identification & Portfolio managment, Corporate strategy 

level är ett förberedande steg för företaget, för att redan initialt analysera och förbereda 

företaget för projektet, dess möjligheter och eventuella begränsningar.  

 

Utvecklingsfas 1, Organization & Planning innehåller punkter som behandlar planering, 

projektets målsättning, deadlines, projektroller/ansvarsområden, äganderättigheter, budget 

samt projektets målsättning. 

 

Utvecklingsfas 2, Design Space Exploration är en oerhört viktig fas som innefattar arbetet 

med att ta reda på det verkliga behovet, (needfinding). Metoder för hur du kontrollerar dina 

konkurrenter (Benchmarking), drar nytta av andra områden (related technology), riktar in din 

lösningsrymd/information på ett konkret sätt (scoping) samt punkten (exploration 

prototyping) som är ett bra sätt att redan tidigt utforska identifierade problem. 

 

Utvecklingsfas 3, Roadmap tar upp aspekter om projektets uppdragsframställning och 

översättning av användarens/kundens beskrivning av behovet till lämpligt språk för 

projektteamet. Produktkarakteristik beskrivande vad produkten måste klara av, inte hur den 

skall uppfylla behovet.  
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Utvecklingsfas 4, Concept design & Prototyping behandlar både det konvergenta området 

med konceptgenerering samt den divergenta fasen med utvärdering och slutligen skapande av 

det eller de bästa koncepten. Hur du testar och utvärderar koncepten med olika typer av 

prototyper, visuella, virtuella, fysiska, crap-ups, mock ups, rapid prototypes  etc. Simulering 

av produkt eller process kan ge tidiga signaler om möjliga problem och förstärka chanserna 

för produktens framgång. 

 

Utvecklingsfas 5, Detail design & Production planning tar upp viktiga aspekter inför 

produktionen av produkten. Tekniker som behandlar Design for X, Design for manufacturing, 

Design for assembly, CAD, CAM ser till att produkten är förberedd för tilllverkning.  

 

Utvecklingsfas 6, Product & Process validation behandlar de slutgiltiga testerna av 

produkten och den utförda processen. Ser till att den första tillverkningsserien stämmer 

överens med tidigare fastställda kravspecifikationer samt att produkten fortfarande uppfyller 

kundens/användarnas behov. Slutgiltig testning av produktens första tillverkningsserie bör 

testas med användaren. Uppdatera och kontrollera överensstämmelse med tidigare utfört 

arbete, såsom fysiska/visuella prototyper och CAE/CAM funktioner. 
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3. Metod 
 

I detta kapitel presenterar vi hur vår studie genomförts samt beskriver hur vi genomfört 

litteratursökningen och vilken forskningsstrategi som använts. Vi motiverar även val av 

undersökningsföretag och vilka datainsamlingsmetoder som använts. Till sist kommer vi att ta 

upp vilka metodproblem som är väsentliga i vår undersökning. 

3.1 Litteratursökning 
 

För att hitta relevant litteratur gjorde vi vår litteratursökning  med hjälp av sökorden customer 

value, product development, creating value, lean modell och TQM marketing med hjälp av 

Emerald och Google. Vi har som komplement till den litteraturen läst böcker inom ämnet på 

Luleå universitets bibliotek.  

3.2 Forskningsstrategi 
 

Vi har valt att genomföra en fallstudieundersökning. Denscombe (2000, s 41-43) framhåller 

att det är lämpligt att använda en fallstudie när man vill få en detaljerad bild av det enskilda 

genom att belysa det generella. Våra forskningsfrågor kräver detaljrik och svårförklarad 

information. Därför ansåg vi att en fallstudie vara lämpligast.  

3.3 Val av fall 
 

Vi har genom Tobias Larsson, professor på avdelningen för funktionella produkter vid LTU 

blivit introducerade kring problematiken på hur samarbetet mellan marknads- och 

teknikavdelningar fungerar inom företag. Ett av huvudproblemen är skillnaden i hur man ser 

på det som genererar värde för kund. Genom Larsson kom vi i kontakt med Ola Isaksson som 

är chef för tekniska avdelningen på Volvo Aero, där även han belyste problemen. Vid 

diskussioner med personal på Volvo Aero framkom det att de vore intressant att se hur andra 

företag ser på problem av liknande slag. Därför bestämde vi oss för att även inkludera 

företagen Holmen Paper och Sandvik Coromant i studien. Valet föll på dessa företag för att 

olika branscher skulle inkluderas samt att företagen skulle ha kunder utanför Sveriges gränser.  

Volvo Aero är ett stort multinationellt företag med utpräglade B2B-relationer. Sandvik 

Coromant är också ett multinationellt företag med utpräglade B2B-relationer. Skillnaden är att 

Sandvik Coromant har en mycket större kundbas än Volvo och vi anser det intressant att 

undersöka skillnaden mellan dessa företag. Holmen Paper ser sig själva som ett regionalt 

företag och därför ville vi se om deras metoder skiljde sig från de större aktörernas. Då 

ämnesområdet är relativt outforskat ansåg vi att det viktiga var att skapa en bred bild av hur 

situationen ser ut inom olika företag.  

Volvo Aero 
Volvo Aero är ett dotterbolag till Volvo AB som utvecklar och tillverkar komponenter till 

flygplans och raketmotorer tillsammans med världens ledande flygindustrier. En stor del av 

verksamheten är kopplad till eftermarknadsaffärer som motorunderhåll och reservdels-

tillverkning. Affärsfilosofin är att ha ett nära samarbete med sina partners. Volvo Aero har en 
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väldigt liten kundbas sett till andra företag och kan därför ge varje kund mycket tid och 

omtanke och leva upp till sin vision att vara ”Best Partner”. 

Holmen Paper 
Holmen Paper är verksamt inom skogsindustrin och kan producera upp till 2.7 miljoner 

papper och kartong varje år. De använder sig nästan uteslutande av B2B-handel och deras 

största marknad är den Europeiska som står för 90 % av den årliga omsättningen. Holmen 

Paper har en omsättning på sex miljarder kronor varje år och har ungefär 2000 anställda. 

Företaget grundades redan på 1700 talet och är nu en av de största producenten av förbättrad 

tidningspapper i Europa. Merparten av produktionen sker i Sverige, men produktion sker även 

i Spanien och England,  

Sandvik Coromant 
Sandvik Coromant är världsledande producent av verktyg för svarvning, malning och 

borrning och är representerad i 130 länder världen över. De har 7500 anställda med ett 

sortiment på 25000 artiklar, huvuddelen av kunderna finns inom metall och maskin 

industrierna världen över. Förutom verktyg hjälper de företag med optimala lösningar och 

förbättringar i deras verksamhet.  

3.4 Datainsamlingsmetod 
 

Intervjuer är ändamålsenliga när man söker djupgående och komplex information (Denscomb, 

2000, s 143). Med stöd av Denscombe (2000, s 135) valde vi att använda oss av semi-

strukturerade telefonintervjuer för att få en lättsammare intervju med möjlighet till följdfrågor 

och mer djupgående förklaringar än vid enkäter. Vi anser att kundvärde är ett så komplext 

begrepp att en enkät inte hade fungerat. Målsättningen var att intervjua två personer från varje 

företag där den ena respondenten skulle vara från marknadssidan medan den andra skulle vara 

från produktionssidan. På grund av tidsbrist blev vi tvungna att avvara intervjun med 

personen från marknadssidan på Sandvik Coromant. 

 

Då vi formulerade våra intervjufrågor baserade vi dem på vår teoretiska referensram med 

målet att göra dem så lite styrda som möjligt. Intervjuerna skedde via telefon och spelades in 

med tillstånd från respondenterna. I ett fall gjordes intervjun på plats vid universitetet. Tiden 

för intervjuerna varierade mellan 30 och 45 minuter. Samtliga respondenter fick tala fritt 

omkring de frågor vi ställde utifrån den intervjuguide som vi konstruerat och följdfrågor 

ställdes om vi ansåg att något inte tagits upp ordentligt. Ungefär 4 – 6 dagar innan intervjun 

skickade vi ut en sammanfattning där vi presenterade syftet med vår studie samt de 

ämnesområden vi hade för avsikt att fråga om. Vi ansåg det vara det bästa sättet att få så 

ärliga svar som möjligt utan att respondenten var helt oförberedd. Hade vi skickat ut 

intervjuguiden i förväg anser vi att svaren löpte en risk att bli tillrättalagda vilket skulle ha 

påverkat uppsatsens validitet.  

 

På Volvo Aero fick vi genom Ola Isaksson kontakt med Erik Hedenryd, affärsutvecklare från 

marknadssidan samt Tomas Gustafsson, projektledare vid produktionssidan. Hos Holmen 

Paper kom vi i kontakt med, genom tidigare sommarjobb, respondenterna Markus Olsson, 
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säljchef från marknadssidan samt Stefan Hartog, produktchef från produktionssidan. Sandvik 

Coromant representerades av Klas Tubinger som är produktutvecklingschef.    

3.5 Analysmetod 
 

I analysen har vi jämfört teorin med empirin där kapitlet är uppdelat efter forskningsfrågorna. 

I våra ställningstaganden har vi utgått ifrån den information vi haft tillgång till utifrån teori 

och empiri. Då vi studerat tre olika fall i tre olika branscher är slutsatserna relativt generella. 

Detta gör att våra slutsatser kan vara till grund för mer initierade undersökningar av de olika 

fallen.   

3.6 Metodproblem 
 

Syftet med vår uppsats var att ge en inblick i hur tillverkande B2B-företag inom olika 

aktiviteter arbetar med kundvärde. Eftersom kundvärde kan kopplas till väldigt många 

aktiviteter inom ett företag kan det uppfattas som aningen rörigt. De teorier vi använder är 

tagna från ekonomisk samt teknologisk forskning eftersom det saknas rena teorier för 

problemområdet vilket kan sänka validiteten på uppsatsen. Ett stort problem har varit att få 

teorierna sammanfogade på ett naturligt sätt då vi blandat ekonomiska och teknologiska 

teorier. Personerna vi intervjuat har valts ut av våra kontaktpersoner på respektive företag. Det 

kan leda till validitetsproblem för oss då fallstudieföretagen troligen utsätt väldigt 

kvalificerade representanter som inte representerar genomsnittsvärderingarna på företagen. 

Fyra av intervjuerna är gjorda via telefon och en ansikte mot ansikte. Den senare kan ha 

påverkat validiteten eftersom en sådan intervju har större chans att påverka lyssnaren genom 

visuella yttranden, menar Denscomb (2000, s 148). Orutinen att göra intervjuer kan ses som 

ett problem då kvaliteten på den första intervjun inte håller samma nivå som resterande 

intervjuer.  
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4. Empiri 
 

I empirikapitlet behandlar vi de enskilda fallen för sig under forskningsfrågorna. En kort 

sammanfattning avslutar sedan kapitlet.  

Forskningsfråga 1. 

Hur skiljer sig synen på kundvärde mellan marknads- och 
produktionsavdelningar i tillverkande B2B-företag? 

4.1.1 Volvo Aero 
 

Tomas Gustavsson, projektledare från produktionssidan på Volvo Aero anser att de anställda 

ser vikten av kundvärde på olika sätt. På marknadssidan handlar det mer om relationer och att 

vara tillgänglig för kunden i en mer förhandlingsmässig och prismässigt tydligare relation. På 

produktionssidan där Gustavsson jobbar värderar de motorns specifikationer som vikt och 

hållfasthet. Erik Hedenryd som jobbar med affärsutveckling, menar att kundvärde är att 

uppfylla krav på vikt, ljudnivåer, bullernivåer, produktkapacitet, design, pris, kostnads 

effektivitet, service minded och punktlighet som de största kundvärdeskapande elementen 

gentemot kundbasen. Gustavsson anser att kundvärdeskapande ligger i företagets kunskap. 

Det handlar om att bidra med någonting ingen annan har. Andra företag kan komma med 

idéer om vad som skall utvecklas, Volvo Aero kan komma med kunnande hur iden ska 

utvecklas. Gustavsson menar att kunderna efterfrågar kunskap och kan företag tillhandahålla 

eftertraktad kunskap och teknologi så ger det ett stort kundvärde till kund. Produkten ska 

fungera men kundvärdet kan påverkas av många andra element som hur du blir bemött, pris 

och att företaget håller vad man lovar.  

 

Gustavsson bekräftar att det finns ett problem med skilda synsätt på kundvärde inom Volvo 

Aero och upplyser oss att de påbörjat en intern undersökning som ska belysa de anställdas 

olika syn på kundvärde med fokus på anställda med olika utbildningsbakgrund. Han bekräftar 

också att en skild syn på kundvärde kan vara problematisk för ett företag men framhåller att 

det även finns fördelar med det. De olika avdelningarna blir mer specialiserade på just sin 

nisch och kan då prestera bättra inom sitt område.  

 

Volvo Aero har få men stora kunder och därför har de möjlighet att få löpande utvärderingar 

kontinuerligt. De har en ständig dialog med kunderna och företagsledningarna träffas med 

jämna mellanrum för att diskutera rådande läge. För att komplettera detta gör de 

kundundersökningar med enkäter och intervjuer för att se hur kunderna upplever Volvo Aero 

som leverantör. Där använder de sig av ganska generella frågor som.  

 

 hur är det att vara kund hos Volvo Aero? 

 uppfyller vi det vi lovat? 
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4.1.2 Holmen Paper 
 

Markus Olsson från marknadsavdelningen på Holmen Paper, menar att synen på kundvärde är 

olika eftersom fokus skiljer sig mellan avdelningarna. Produktion ser mer till produkten 

medan marknadssidan lägger vikt på relationer med kunderna där service, sortiment och pris 

står i fokus. Olsson anser att kundvärdeskapande är hur kunderna betraktar Holmen Papers 

produkter ur ett kvalitetsperspektiv (produkten som isolerad företeelse) men även att andra 

faktorer som logistik, kundservice och kundrelationer spelar in. Olssons kollega Stefan Hartog 

hade en väldigt klar syn på vad som skapar kundvärde. Han anser att själva kundnyttan ligger 

i dessa fem kategorier: körbarhet, tryckbarhet, stabilitet, logistik och service. De fem 

kategorier värderas i sin tur lika. Det kan vara en så enkel sak som att se till att 

lastbilschauffören ser till att sopa rent flaket innan han lastar rullarna till att själva 

pappersmassan måste få högre kvalitet menar Hartog. 

 

Hartog bekräftar även han att det inom Holmen Paper finns problem med skiljda synsätt av 

vad som skapar kundvärde mellan företagets avdelningar vilket är väldigt förekommande 

inom produktionsorganisationer, men att det inte alltid märks särskilt tydligt. Om pressade 

och kritiska situationer uppstår är det vanligt att missförstånd mellan teknik och 

marknadsavdelningar växer fram och grunden till detta är ofta den skilda synen av vad som 

skapar kundvärde. 

 

Holmen Paper gör kundundersökningar vartannat år via ett externt företag där man jämförs 

med konkurrenter för att sedan betygsättas mot index. Det ger feedback på hur kunderna 

upplever dem som leverantör och på vilka områden de kan förbättra sig.  

 

4.1.3 Sandvik Coromant 
 

Klas Tubinger produktutvecklingschef på Sandvik Coromant förklarar att kundvärde för dem 

är att hålla kunden så pass nöjd att den är beredd att fortsätta betala för deras tjänst. När 

ledningen beslutat att starta produktion av en produkt börjar man med att definiera vad 

kunderna värdesätter i produkten och försöker göra de elementen så bra som möjligt medan 

de funktioner kunden inte värdesätter lika högt, nöjer man sig med att ha adekvat kvalitet på. 

 

Tubinger förklarar att man arbetar hårt med att förbättra kommunikationen mellan 

avdelningar genom att ta deras enskilda spetskompetens, värderingar och synpunkter och 

försöka sammanställa det till en gemensam syn på vad som ger slutkunden värde. För att 

minska en splittrad syn av kundvärde inom företaget arbetar Sandvik Coromant med ”Core 

Teams” där anställda med olika utbildningsbakgrund och arbetsuppgifter sitter tillsammans 

och diskuterar fram bästa möjliga lösning för deras slutkunder. Sitter man tillsammans i 

samma korridor och använder samma kaffemaskin tror vi att en gemensam syn lättare skapas. 

Man skall helt enkelt inte kunna gå tillbaka till exempelvis sin ekonomiavdelning och 

diskutera problemen där, utan ständigt jobba i sitt tvärfunktionella team anser Tubinger. För 

att öka, skapa eller förutse kundvärde måste vi förstå hur kundvärde skapas. Det jobbar vi 
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otroligt hårt med men kan fortfarande inte konstatera att just ”detta” löser frågeställningen 

menar Tubinger. Det är väldigt komplext och varje fall är i sig specifikt, vårt mål är att lära 

oss ännu mer och hela tiden bli bättre på att förstå kundvärden.   

 

Sandvik använder sig av behovsundersökningar och kontrollerar kundernas krav och 

önskemål mot deras produkt. När produkten är ute på marknaden för de en dialog med vissa 

utvalda kunder och samlar in deras synpunkter på produkten. De har även under det senaste 

året satt ihop ett team som reser runt hos utvalda referenskunder världen över för att 

identifiera vad som är de mest kundvärdeskapande elementen. 

4.1.4 Sammanfattning 
 

Samtliga av våra respondenter är eniga om att personal på respektive företag, beroende på 

utbildning och ansvarsområden har en skild syn på vad som genererar kundvärde till 

företagets slutkund. De konstaterar att en person med grundutbildning i teknik ser mer till 

produktens fysiska attribut som vikt och prestanda, medan marknadsförare lägger vikt på 

relationer med kunderna där service, sortiment och pris står i fokus. 

 

4.2 Forskningsfråga 2. 

Hur utvecklar man kundvärde i ett tillverkande B2B-företag? 

4.2.1 Volvo Aero 
 

För Volvo Aero som har en ovanligt liten kundbas cirka fem stycken företag är 

kommunikationen med kunderna en dagligt förekommande process. Hela företaget med varje 

specifik avdelning har relationer med kunderna inom deras område. Det har både för och 

nackdelar menar Hedenryd. En nackdel är att det finns risk att man oavsiktligt motarbetar 

varandra utan att någon part märker det eftersom många medarbetare är inblandade vilket gör 

att kommunikationsvägarna blir fler. Fördelen är att man stöttar varandra, har exempelvis 

tekniksidan problem med en kund kan affärssidan ha ett väl fungerande samarbete vilket i 

slutändan gör att kunden har en positiv syn av företaget.  

 

Flygmotorbranschen har på senare år gått mot en inriktning där man fokuserar på att sälja 

lösningar runt produkterna istället för att endast sälja fysiska produkter. Eftersom branschen 

har lönsamhetsproblem är det ett steg i riktningen mot att sänka utgifterna. OEM (original 

equipment manufactor) företagen har alltid anlitat väldigt många underleverantörer för att 

bygga sina flygmotorer. För att det ska bli lättare och billigare att hantera vill de ha färre 

underleverantörer som tar större åtaganden, på så sätt blir det även en större helhet för 

underleverantörerna. Det kan vara åtaganden som att utveckla delar till deras 

underhållsmanual och reservdelskatalog men även utveckla reparationsmetoder ifall det skulle 

behövas. Ett större åtagande är något vi jobbar med hela tiden förutom själva hårdvaran menar 

Gustafsson. Det har blivit mer på senare år och det betyder att det är viktigt att ha en relation 

där man känner till vad kunden värderar samt vilka delar av jobbet vi kan göra för dem. 

Gustafsson fortsätter, ett annat problem är den traditionella grunden i företaget. Att ändra 
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synsätt på sin verksamhet är inte något lätt steg. Vi har en lång historia inom 

tillverkningsindustrin och har man det så ser man nog mycket värde i själva metallbitarna och 

det är inte fel med för det är ju produkten som levereras till kund men kundvärdet byggs ju 

inte bara upp av metallbiten, utan allt runt omkring. Köper man något så förväntar man sig att 

den ska fungera, men kundvärdet kan påverkas av många olika aspekter runt produkten som 

kundservice, pris och tillgänglighet. Generellt sett så tror jag inte vi är tillräckligt bra på att ta 

hänsyn till de kundvärdeskapande element som kan levereras runt själva produkten 

sammanfattar Gustafsson. 

 

Vid produktutveckling är kunderna involverade i flera steg för att kunna stämma av att man 

uppfyller det som står i kontraktet. Eftersom man är en av flera tillverkare av moduler som 

skall bli en del i motorn som kunden bygger, måste en dialog finnas eftersom andra 

leverantörer påverkas av det vi gör säger Gustafsson. Storleken på projektet är också en faktor 

som påverkar hur mycket kunden finns med i processen.  

 

4.2.2 Holmen Paper 
 

I Holmen Papers fall har man en kundbas med stor variation på kundernas storlek och då 

gäller det att fokusera på sina nyckelkunder för att skapa och bygga relationer. En nyckelkund 

måste vara stabil både ur ett ekonomiskt och teknoligiskt perspektiv för att det överhuvudtaget 

skall vara lönsamt att lägga resurser på den. Relationen bör skapa förutsättningar för både 

ekonomisk och teknologiskt utveckling parterna i mellan menar Hartog. Holmen Paper gör 

varje år en utvärdering av vilka insatser som krävs för en speciell nyckelkund för att behålla 

kundnöjdheten kommande år och tillsätter sedan ett tvärfunktionellt team bestående av folk 

från bland annat produktion, marknad och kundtjänst som skall sköta den löpande kontakten 

samt de olika aktiviteter som man utvärderat skall komma att äga rum under året. Olsson 

varnar dock samtidigt för risken som alltid finns när det gäller relationer mellan personer 

vilket är att kemin inte stämmer och då spelar det ingen roll hur välutvecklad relation man har 

med kunden.   

 

När det gäller utvecklingen av tjänster kring kärnprodukter anser Olsson att det svåra inte är 

att ta fram lösningar runt produkterna utan att förklara för kunden att vi levererar produkten 

tillsammans med olika lösningar som gör det lättare för dem att hantera vår produkt. ”Holmen 

har på senare år satsat mycket på att utveckla logistiklösningar och tekniskservice runt sina 

produkter men är jättedåliga på att ta betalt för det” säger Olsson. Det krävs även en del av 

kunderna för att fortsätta utvecklingen med integrerade lösningar runt produkterna, kommer 

vi med lösningar som kunderna inte har förmåga att ta tillvara på har vi lagt resurser på något 

som inte renderar i värde för någon part menar Hartog.   

 

Att köpa in en maskin och börja tillverka standardtidningspapper kan i stort sett vem som 

helst göra även om produktionssidan förmodligen inte håller med mig i den frågan anser 

Olsson. Traditionellt sett är vi ett tillverkande företag med produktionsorientering, ser man till 

åren har vi investerat i maskiner och sysslat med teknisk navelskådning genom att bygga och 



19 

 

investera i pappersmaskiner. När man sedan sitter på tekniken har man tänkt att vad kan nu 

tillverkas som kunderna vill ha? Visserligen har man haft tur att lyckas pricka in 

högkonjunkturerna och sedan tjänat påtagligt mycket pengar på grund av ett antal olika 

faktorer. Att utveckla tjänster och service kring våra produkter kommer vi tvingas till att göra. 

Att investera utan att se till kundvärden kommer inte att fungera på sikt. 

 

Holmen Papers produktutvecklingssituation skiljer sig en del mot de två andra fallföretagen 

mycket på grund av att papperstillverkning är en process som tar lång tid att stabilisera. Att 

byta inställningar i pappersmaskinen under två dygn är kostsamt, en timmes stopp på en 

pappersmaskin kostar åtskilliga tusentals kronor. Det innebär även stora ekonomiska risker 

vid utveckling av nya produkter. Därför sker mycket av utvecklingen internt för att sedan 

prövas på referensföretag. Det kan gå till så att en storkund kommer med ett förslag på en 

förbättring de identifierat som underlättar deras tryckning. Då sätts en projektgrupp ihop inom 

företaget som utreder såväl ekonomiska som tekniska aspekter, kommer man fram till något 

som kan lösa problemet undersöks andra intressenter som kan vara villiga att köpa produkten. 

Efter det tas ett beslut om man skall börja tillverka produkten. Det är ett stort problem för oss 

eftersom vi har långa ledtider, identifierar vi ett nytt affärsområde tar det flera år innan vi kan 

förändra och utvärdera detta menar Olsson. 

4.2.3 Sandvik Coromant    
 

Sandvik använder sig liksom Holmen av tvärfunktionella team som de kallar för core-team, 

man kallar viktigaste kunderna för referenskunder och har exempelvis representanter 

arbetandes på plats hos några av de största kunderna. En referenskund måste vara stabil både 

ur ekonomisk och teknologisk synvinkel. En väl fungerande relation är ett måste för att skapa 

utvecklingsmöjligheter, men ett problem som kan uppstå är att kunderna blir för nöjda menar 

Tubinger. Har vi kunder som alltid är nöjda med vad vi gör är det självklart ett toppbetyg för 

oss men skillnaden mellan att vara väldigt nöjd eller att bli bekväm är något man bör vara 

uppmärksam för. Det gör att vi inte inser vad som kan förbättra och våra produkter utvecklas 

inte i den takt de borde. Den ultimata kunden har flera leverantörer och en tydlig förståelse för 

vad som måste förbättras i deras processer, det gör att man måste bli bättre för att kunna hålla 

relationen vid liv. Konkurrens anser jag är bra för att relationsmarknadsföring skall kunna 

användas fullt ut säger Tubinger.  

 

Tubinger förklarar att Sandviks målsättning är att sälja hålet med allt vad det innebär och inte 

bara själva borren. Vilket betyder att vi står för verktyg, strategier i stort sett allt för att 

kunden skall få hålet borrat efter de krav som ställts. Problemet med detta är att vi är dåliga på 

att förklara för kunden att mjukvarorna som levereras ihop med hårdvaran gör att lösningen 

blir mer komplett för dem. Dåliga på att ta betalt kort sagt, detta måste vi absolut bli bättre på. 

 

Vid produktutveckling kan det gå till så att en kund ber om hjälp med ett projekt där 

exempelvis fyra stora hål i en gruva måste borras på ett speciellt sätt. Ett core-team från 

Sandvik åker till kunden och tar reda på förutsättningarna, åker sedan hem och utvecklar en 

lösning som skall tillgodose behovet. Man återkommer sedan till kunden med en lösning på 
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problemet. Kunden finns endast med vid testerna av den utvecklade lösning som Sandvik tagit 

fram och initialt vid problembeskrivningen. Att ha med kunderna i själva produktutvecklingen 

är vi inte alls bra på menar Tubinger. Vi har inga bra metoder för det och det är något vi måste 

jobba på i framtiden. Ett stort problem för oss är avstånden, eftersom vi har kunder över hela 

världen blir det svårt att skapa den typ av dialog som krävs för att det ska ge något värde att 

ha med kunden i processen om deras verksamhet finns i till exempel Sydamerika. Här vet vi 

att det finns otroligt mycket att utveckla men det tar tid och kräver stor noggrannhet. I ett 

sådant moment kan man sammanfatta i stort sett allt som har med kundvärde att göra, allt från 

en gemensam syn internt i företaget samt förståelse för vad kunden efterfrågar och 

välutvecklade processer för att lösa problemet. Klarar man av de momenten har man kommit 

en bra bit på vägen avslutar Tubinger. 

 

4.2.4 Sammanfattning 
 

I de tre företag där vi genomfört intervjuer är relationsmarknadsföring en grundstomme i 

såväl affärsverksamheten som i den tekniska verksamheten. Beroende av storleken på 

kundbasen skiljer sig dock omfattningen mellan fallföretagen. Service runt kärnprodukter 

samt produktutveckling skiljer sig också åt, men där beror det mest på vilken bransch 

företaget är verksam i. Samtliga respondenter är dock överens om att den stora utmaningen 

ligger i att ändra grundsynen inom företaget. Klarar man det finns det stora förutsättningar för 

kunderna att förstå värdet kring lösningar runt kärnprodukten och därmed uppleva ett större 

kundvärde. Grunden i företagens produktutvecklingsprocesser är relativt lika varandra men 

beroende på projektets storlek och vilken typ av bransch som är aktuell skiljer det sig en del. 

Ser man till teorin så använder samtliga sig av en liknande modell som vi tar upp i 

teorikapitlet. De olika stegen måste vara klara innan man går vidare till nästa, teknik och 

marknadsavdelningar jobbar i team under hela processen, beroende på vilken fas som för 

tillfället behandlas är man olika delaktig. Skillnaden är hur kunderna deltar i processen. 

  



21 

 

 5. Analys 
 

I det här kapitlet ställer vi teorin vi presenterar i teorikapitlet mot den empiri som 

intervjuerna gett oss. 

5.1 Forskningsfråga 1.  

Hur skiljer sig synen på kundvärde mellan marknads- och 
produktionsavdelningar i ett tillverkande B2B-företag? 
 
Michalek, Feinberg och Papalambros (2005) anser att olika avdelningar har olika synsätt 

beroende på vilka prestandamått man arbetar efter. Våra tre respondenter insisterade på att 

problemen fanns inom respektive organisation. Vi fick bekräftat att personer med olika 

utbildningsbakgrund tänker olika. Deras tänk präglas delvis av deras utbildning och 

arbetsområde vilket ger en splittrad syn på företagets samlade bild av vad som genererar 

kundvärde. Welsh och Jackson (2007) menar att en ökad kommunikation skall skapa en mer 

gemensam bild av kundvärde för företaget. Volvo Aeros medarbetare Hedenryd och 

Gustavsson såg dock även möjligheter med specialiserade avdelningar (där man bibehåller sin 

egen syn på kundvärde och blir bättre på just det synsättet) vilket vi tyckte var intressant då 

det skiljer sig från teorin och de andra respondenterna. Men även om det kan vara en fördel 

betonade de också att det kan medföra stora risker för företaget. Därför arbetar alla 

fallstudieföretagen aktivt med en mer samlad syn på kundvärde mellan avdelningarna. I 

praktiken har Holmen Paper, Volvo Aero och Sandvik Coromant inte valt att utöka 

kommunikationen mellan avdelningarna, utan istället valt att effektivisera den. Alla tre arbetar 

med utvalda personer från respektive avdelningar i varierande former av tvärfunktionella team 

som representerar deras avdelningar. De träffas och diskuterar fram bästa möjliga lösning med 

hänsyn till varje avdelnings synpunkter.  

 

Nijssen och Frambach (2001) menar att värde alltid kan mätas även om det uppfattas olika 

internt i organisationer. Det visas ganska tydligt då samtliga av våra respondenter har en 

personlig uppfattning av vad kundvärde är samtidigt som de är medvetna om sitt företags 

definition och metoder att ta reda på det. Hedenryd berör stora områden främst om hur 

företagen ska definiera och leverera värdet. Medan Tubingers uppfattning av kundvärde utgår 

ifrån målet att göra kunden så nöjd med företaget som helhet till den nivån de är beredd att 

betala för. Gustavsson baserar hela sitt tänkande kring kundvärde på kunskapen/kunnandet 

som företaget kan ge kunden. Holmen Papers företrädare ser själva produkten som central i 

deras kundvärdeskapande men påpekar att alla faktorer runtikring produkten som logistik, 

teknisk service och kundrelationer måste fungera. Här menar vi att det klart framgår hur 

problemet med skiljda synsätt grundar sig, man utgår från sin egen situation först för att sedan 

se till företagets ställningstagande. Författarna anser att det är relativt enkelt att förstå 

problemet men svårt att exakt säga hur man kan lösa det och eftersom synen på kundvärde 

baseras till stor del av personliga preferenser som i sin tur styrs av kulturella, regionala och 

samhälls-influerade element, finns det inget facit för vad som är kundvärde.  
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För att mäta kundvärde använder sig samtliga fallföretag av olika former av 

enkätundersökningar. Evans (2003) anser att man ska identifiera vilka värden kunden 

upplever kring olika delar av produkten och sedan jämföra det med konkurrenterna, har man 

högst värde kan man anse sig vara bäst inom det området. Frågan vi ställer oss är hur mycket 

viktig information får man egentligen av enkätundersökningar? Självklart är det ett bevis på 

hur man ligger till gentemot konkurrenter samt om man uppfyller de mål man sagt att man ska 

uppnå, men säger det egentligen så mycket om vad kunderna främst är i behov av. Kanske är 

det så att man i allmänhet förlitar sig väl mycket på den här typen av undersökningar.  

Sandvik Coromant är världsledande inom sitt område och har väl utvecklade metoder för att 

få fram information som behövs för att fortsätta utvecklas och ständigt förbättra sig. De för 

dialog med kunder som anlitat ett konkurrerande företag samt skickar ut folk till arbetsplatser 

för att se vad folket på golvet anser om deras verktyg. Det tror vi kommer bli ett mer 

förekommande sätt att arbeta på, visserligen kräver det mer resurser i antalet anställda men 

vill man verkligen vinna något måste man vara bered att offra något. 

 

5.2 Forskningsfråga 2.  

Hur utvecklar man kundvärde i ett tillverkande B2B företag? 
 

I samtliga företag vi intervjuat är relationsmarknadsföring en grundstomme i såväl 

affärsverksamheten som i den tekniska verksamheten. Mycket i innehållet kan verka självklart 

men en självklarhet i sig är inte alltid en självklarhet i en annan parts ögon, eller i 

kombination med en annan självklarhet. Teorin kring relationsmarknadsföring tar upp mycket 

av det vi skriver om i båda forskningsfrågorna men för att kunna beskriva helheten samtidigt 

som vi beskriver detaljer anser vi att det varit viktigt att utgå ifrån teorin kring 

relationsmarknadsföring. Payne och Holt (2001) menar att en välfungerande relation får 

kunden att känna förtroende, säkerhet och kontroll vilket gör att riskerna vid inköp kan 

minimeras samt i slutändan även kostnader. Samtliga av våra tre fallstudieföretag har 

välutvecklade kanaler för att bedriva relationsmarknadsföring med sina kunder. För Volvo 

Aero är det en självklarhet eftersom de har så pass få kunder men för Sandvik och Holmen 

som har större och varierade kundbaser kräver det större resurser och det är heller inte möjligt 

eller nödvändigt att ha en direkt relation med alla kunder. Att ha utvalda referenskunder som i 

Sandviks fall i de olika kundsegmenten löser mycket av den problematiken samt att 

dotterbolag och lokala återförsäljare tar hand om mindre kunder. 

 

En intressant synpunkt som Tubinger tar upp är den att alla fördelar en god relation ger kan 

innebära att en negativ spiral tar sin början om man ter sig allt för mycket till varandra. Det 

kan vara något att ta i beaktning när man pratar om en ökad relation som en lösning på många 

problem. Holmen försöker motverka sådana situationer genom att fråga kunderna hur de 

ligger till i förhållande till konkurrenterna i sina kundundersökningar.  Kommunikation är en 

av grundstenarna inom relationsmarknadsföring och anses lösa mycket av problematiken men 

ingen vet hur kommunikationen skall gå till, man tycks lita blint på att de personliga 

kontakterna skall lösa situationen vilket vi dock tror fungerar utmärkt i de flesta fall. Att styra 

vad olika personer inom ett företag får säga är förmodligen väldigt svårt samtidigt som det 
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inte är speciellt förtroendeingivande varken för den egna personalen eller för kunderna. Så 

länge människor är inblandade kommer antagligen dessa frågor alltid diskuteras, att hitta en 

lösning som avhjälper situationen går nog inte men att hitta ett sätt att göra det enklare borde 

inte vara omöjligt.  

 

För att kunna konkurera på marknader med många aktörer samt uppnå allt mer förekommande 

miljömål krävs ett nytt sätt att tänka när det gäller affärsutveckling anser Tukker och Tischner 

(2006) I framtiden kommer det bli viktigare att bygga upp service och lösningar runt 

kärnprodukterna som man levererar. Det är samtliga av våra respondenter överens om. 

Morelli (2006) menar att om kan man skapa system som är lätta att hantera både för kunden 

och internt i företaget finns stora möjligheter att vinna marknadsandelar. Men att få ett 

historiskt sett tillverkande hårdvaruföretag att ändra synen till att se sig som en servicepartner 

kan vara det största problemet om man ska tro på våra respondenter. Vi anser även att 

problemet med att förklara för kunderna att man säljer en helhetslösning har sin grund i att 

synen på kundvärde skiljer sig internt. Är flera personer med olika syn av kundvärde i kontakt 

med kunden är risken stor att otydligheten gör att affären uteblir. Kundernas inställning samt 

ekonomiska muskler är också något som spelar in. Är man som kund beredd att betala lite mer 

och få större värde runt produkten eller fortsätter man som man alltid gjort eftersom den 

direkta kostnaden måste hållas nere? Resonerar kunden på det sättet kan det bero på att man 

som leverantör misslyckats med att övertyga kunden om fördelarna. Storlek på affären spelar 

självklart en stor roll i sammanhanget, det är ingen tillfällighet att flygindustrin ligger längre 

fram inom detta än vad massaindustrin gör med tanke på att ett flygplan har en livslängd på 

cirka 40 år och är en enormt stor investering. En annan tanke är om kundernas inställning till 

produkterna de köper ändras när det byggs på olika tjänster runt den. Förstår man värdet eller 

blir man bekväm och ser den som något som man inte riktigt äger eftersom de eventuella 

problem som kan uppstå löses av leverantören.  

 

När man produktutvecklar inom våra tre företag kan det ske på många olika sätt beroende på 

projektets ekonomiska status, antal inblandade parter samt storlek på produkten. Kundernas 

medverkan trodde vi skulle vara större oavsett vilken bransch det handlar om. Något som 

samtliga företag medger att de kan bli bättre på. Ser man dock ur ekonomisk synvinkel 

förklarar det varför kunderna inte är involverade i produktutvecklingen mer än vad de faktiskt 

är. Skillnaden i hur produktionen ser ut är också en viktig faktor. Som kundvärdehöjande 

element bör utvecklingen av metoder som inkluderar kunderna mer i produktutvecklingen bli 

mer förekommande. Det tror vi skulle skapa mervärde samt spara resurser. 
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6. Slutsatser 
 

I detta kapitel besvaras studiens forskningsfrågor samt att vi knyter an studiens resultat med 

det övergripande syfte vi jobbat efter. Avslutningsvis ger vi förslag på fortsatt forskning.  

6.1 Forskningsfråga 1.  

Forskningsfråga 1. Hur skiljer sig synen på kundvärde mellan marknads- 
och produktionsavdelningar i ett tillverkande B2B-företag? 
 

Samtliga respondenter bekräftar att inom deras företag har de anställdas syn på kundvärde 

påverkats till stor del av deras grundutbildning och arbetsområde. Från teknikavdelningarna 

fokuserar de mer på själva produkten medan i marknadsavdelningar fokuserar de mer på de 

värdehöjande faktorerna runtikring produkten. I vår fallstudie har vi valt respondenter från 

marknads- och produktionsavdelningar. De har olika uppfattning om vad som är de viktigaste 

elementen för att skapa kundvärde men är väl medvetna om hur andra avdelningar ser på 

kundvärde. Med detta menar vi inte bara skiljt mellan avdelningarna utan att alla har sin 

individuella syn som skiljer sig från andra. Men eftersom dessa personer arbetar inom 

kundvärdeområdet i varierande utsträckning förutsätter vi att de påverkas av arbetsområdet 

och ger en mer samlad syn från företagets synvinkel om vad som skapar kundvärde.   

 

6.2 Forskningsfråga 2. 

Hur utvecklar man kundvärde i ett tillverkande B2B företag? 
 

Företagsrepresentanterna vi intervjuat har en klar uppfattning om hur och vad som skapar 

kundvärde.  Eftersom kundvärde är en färskvara måste de element som är kundvärdeskapande 

underhållas och utvecklas löpande under tiden. Relationsmarknadsföring är en bra 

grundstomme för att bygga upp kundvärdeskapande förutsättningar. Beroende på vad kunden 

efterfrågar är det sedan möjligt att utöka relationen genom att exempelvis bygga på 

kärnprodukten med service av olika slag. Detta i kombination med en gemensam syn av vad 

kundvärde innebär samt välutvecklade personliga relationer skapar goda förutsättningar för 

utveckling av kundvärde. 

 

6.3 Avslutande synpunkter 
 

Företag använder sin kunskap om kundvärde som konkurrensmedel. De förbättrar inte bara 

kärnprodukten i sig utan alla kundvärdeskapande element omkring produkten. En avgörande 

faktor är den interna kommunikationen där en gemensam syn ökar möjligheterna att förklara 

för kunden vilka kundvärden som är möjliga att leverera runt produkten. Att sätta ihop 

tvärvetenskapliga team är en bra bit på vägen men för att kunna utnyttja en sådan resurs krävs 

det att man inom teamet lär sig att kommunicera så man förstår varandra. Nästa steg blir då att 

förklara för kunden så de förstår innebörden av värdena man levererar. Misslyckas man med 

detta innebär det att stora resurser slösas helt i onödan. Det är något som man bör vara 
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uppmärksam på. Kundvärdetänkandet finns således med i stor del av ett företags olika 

aktiviteter, ofta är företaget mycket väl medvetna om behovet av hänsyn till kundvärdet men 

många gånger har man inte riktigt förståelse för hur kundvärdet kan påverka en aktivitet. 

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
 

Då kundvärde berör alla delar av ett företag mer eller mindre finns det många olika 

angreppsvägar för att ta reda på mer inom området. Det skulle vara intressant att se forskning 

om hur företag ska kommunicera värdet av sina produkter till kund. Samtliga av våra 

fallstudieföretag ansåg att de hade problem inom detta område och anser att det är kritiskt för 

ett företag att lyckas med detta.   
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Intervjuguide  

 

Frågor för telefonintervju maj 2008 

 

Position inom företaget? 

 

FF1. 

 

Vad anser du skapar kundvärde? 

 

Hur mäter ni kundvärde? 

 

Vad upplever du är de största skillnaderna när ni inom företaget diskuterar 

kundvärde mellan olika avdelningar? 

 

Upplever du att personer med olika utbildningsbakgrund ser på kundvärde på 

olika sätt inom er organisation? 

 

Kan det vara en styrka med skiljda uppfattningar om kundvärde mellan 

avdelningarna ? 

 

 

FF2. 

 

Hur der produktutvecklingsprocessen ut? 

 

Hur ser kommunikationen ut mellan avdelningarna då ni ska utveckla en ny 

produkt ? 

 

Hur gör ni för att ta reda på kundvärdet i en produkt innan produktionsstart? 

 

Hur pass mycket är kunderna involverade i produktutvecklingsfasen? 

 

Arbetar ni för att skapa långsiktiga relationer med heltäckande lösningar med 

reparationer underhåll etc.? 

 

Vad anser du är det största problemet med kundvärden? 
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