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Abstract 
The purpose of this thesis was to investigate how an industrial company can increase 
customer value by offering added services to their core products. Theses added services can 
be categorized into the three different parts of the buying process. The company that was 
investigated is Smurfit Kappa Kraftliner in Piteå, a large international industrial company 
active on a business to business market. We have conducted a case study and made interviews 
with three respondents within the company. The result of the study show that the company 
offers value added services in each stage of the buying process. In the presale stage of the 
buying process the most common value added services are to offer the customer test products 
and assistance from technical staff in how to use the products properly. Examples of 
transaction services can be digital marketplaces where customers can send their orders over 
the internet. In this stage of the buying process customer value can also be created by the 
usage of different inventory concepts. In the third and final stage of the process we found that 
aftersale services mostly concern supporting the previous sold products, for example value is 
created by handling complaints or by providing the customer with support regarding technical 
issues.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Förord 
Denna D-uppsats har vi skrivit under de sista grå vintermånaderna vid årsskiftet 2006/2007 på 
Luleå tekniska universitet.  
 
Det har varit en lärorik men samtidigt ansträngande process. Lyckligtvis har alltid en termos 
med varmt kaffe kunnat pigga upp oss nog för att fortsätta vårt arbete med uppsatsen. Vi vill 
passa på att tacka samtliga respondenter på Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå, Magnus, Marcus 
och Sture. Utan er skulle denna uppsats vara tämligen innehållslös. Vi riktar även ett speciellt 
tack till vår handledare Rickard Wahlberg samt de övriga studenter som bidragit med diverse 
synpunkter vid seminarietillfällena. 
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INTRODUKTION 
 

1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
I den globaliserade världen blir priskonkurrensen allt hårdare, vilket kan bidra till lägre 
marginaler för industriföretag. Detta kan ge incitament för företagen till att finna andra 
faktorer som kan skapa värde för kunderna, eller att finna ett sätt att få lojala kunder. Enligt 
Seth, Desmukh, & Vrat (2004) handlar det inte som förr om att enbart maximera intäkterna 
utan nu försöker företag att maximera intäkterna genom ökad kundnöjdhet.  
 
Enligt Dwyer och Tanner (2006, s 37) brukar intresset för att hålla en relation mellan säljare 
och köpare bli ännu större när industriföretag handlar med varandra. Industriföretag som 
handlar med varandra går igenom olika köp faser, där olika köpbeslut måste tas beroende på 
om det avser ett nytt köp eller om det avser ett återköp hos en tidigare leverantör (op cit, s 71). 
Om det är en tidigare leverantör kan samma tillvägagångssätt som vid tidigare köp användas 
och säljaren vet vilka sorters tjänst1 som köparen efterfrågar (ibid). 
 
Vi som författare finner ämnet intressant eftersom relationen mellan säljande och köpande 
industriföretag vanligtvis söker nära relationer mellan varandra. Denna relation som byggs 
upp mellan företagen bidrar i sin tur till att höja värdet för kunden. Genom de olika faserna i 
köpet kan det säljande företaget arbeta för att öka kundvärdet genom att assistera kunderna på 
olika sätt. Detta kan ske genom att identifiera kundernas behov samt försöka lösa eventuella 
problem som kan uppstå under en köpprocess.  

1.2 Problemdiskussion 
Enligt Khalifa (2004) har intresset för att skapa kundvärde ökat under de senaste åren, detta 
förklaras med att intäkterna samt antalet lojala köpare har ett klart samband med kundvärdet. 
Enligt Liu (2006) är ett ökat kundvärde ett sätt att öka kundernas ”Switching costs”2 och på så 
sätt få lojala kunder. 
 
En universell definition på begreppet kundvärde som flertalet författare kan ställa sig bakom 
tycks saknas i litteraturen. Eftersom begreppet figurerar i så många olika ämnesområden kan 
det få olika betydelse beroende på vem som tillfrågas menar Khalifa (2004) och Ramsay 
(2005). Vi har valt definitionen nedan då vi anser att den bäst sammanfattar betydelsen. 
Anderson och Naurus (1999, s 5) definierar kundvärde på följande sätt: 
 

The worth in monetary terms of the economical, technical, service, and social 
benefits a customer firm receives in exchange for the price it pays for a product 
offering.  

 
Khalifa (2004) förklarar att kundvärdet definieras av kunderna och inte av det säljande 
företaget, eftersom det inte handlar om vad det säljande företaget lägger till i erbjudandet utan 
vilken nytta kunderna har av erbjudandet. Crosby, Grönroos och Johnson (2002) menar vidare 
att om köparen definierar värdet de erhåller innebär detta att säljarens roll blir att stödja 
köparens värdeskapande process. Säljaren har alltså en roll som tjänsteutövare, även om 
produkten företaget erbjuder är en vara. Författarna menar vidare att alla företag är 

                                                 
1 Med tjänster menas de tilläggstjänster som tillkommer vid köp av en fysisk produkt. 
2 Med ”Switching costs” menas enligt Nielson (1996) investeringar som en kund och leverantör ingått med 
varandra vilket försvårar samt ökar kostnaderna för bägge parter vid byte leverantör eller kund. 
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tjänsteutövare som ger köparen information, tilläggstjänster och andra värdeskapande 
element.  
 
Enligt Frambach, Wels-Lips och Gündlach (1997) har det blivit så pass vanligt att 
tilläggstjänster erbjuds till produkter att det inte längre räcker att erbjuda tilläggstjänster utan 
en genomtänkt plan, företag bör utveckla en strategi för att verkligen kunna använda sitt 
tjänsteerbjudande som en konkurrensfördel.  
 
Dabholkar, Shepherd och Dayle (2000) menar att kundvärdet mäter kvaliteten på den 
tilläggstjänst som köparen erhåller. Naumann (1995, s 84) förklarar att det i de flesta 
situationer är viktigt med tilläggstjänster för köpare och att bra service i samband med en bra 
produkt kan ge företag en konkurrensfördel. Enligt Kumar och Kumar (2004) är det mycket 
viktigt att företagen har en utvecklad strategi för sitt tjänsteerbjudande, att vara utan strategi 
liknar han med att åka bil på okända vägar utan karta.   
 
Tidigare forskning av tilläggstjänster har enligt Liu (2006) varit inriktad mot att höja 
kundernas tillfredsställelse för att erhålla lojala kunder. Dagens forskning föreslår att det är 
värdet som kunderna upplever att de får snarare än nivån på tillfredsställelsen som gör att 
kunderna återkommer och därför bör fokus ligga på vad som kan öka kundvärdet snarare än 
kundtillfredsställelsen (ibid).  
 
Enligt Lapierre (1997) kan värdet för kunden ökas då säljaren är medveten om köparens 
behov och kan möta detta och lösa köparens problem. Levitt (1980) menar att produkttjänster 
är alla potentiella tjänster som en säljare kan lägga till i sitt produkterbjudande för att 
differentiera sig gentemot sina konkurrenter. Mathieu (2001) förklarar att det i takt med 
hårdare konkurrens och allt komplexare önskemål från kunder har blivit allt vanligare att 
använda produkttjänster. Produkttjänster delar författaren in i tre delar; förköpsstadiet, det 
finansiella stadiet samt efterköpsstadiet.  
 
Enligt Kotler och Armstrong (1994, s 280) finns det två kategorier av tjänster inom den 
industriella forskningen, nämligen underhåll och reparationstjänster samt affärsstöd och 
rådgivningstjänster. Den förstnämnda passar bättre in på den traditionella synen på industriell 
försäljning där den tjänst som ges är anpassad för att se till att produktens funktionalitet 
fungerar väl samt att den ska vara användarvänlig (ibid). Den andra kategorin av tjänst är 
ständigt pågående och syftar till att maximera användarens utnyttjande utav produkten för att 
passa in i köparens processer och kärnverksamhet (Mathieu, 2001). Enligt Lapierre (1997) 
finns det oftast en osäkerhet hos köparen som denne vill reducera. Styrkan i relationen mellan 
köpare och säljare är ett viktigt inslag då själva tjänsteerbjudandet kan vara en komplex 
process där många komponenter är fastställda och utvärderade (ibid). I köpprocessen kan ett 
flertal personer vara inblandade, kundvärdet skapas alltså inte enbart genom tjänster från 
försäljare. I första skedet ligger nivån på de underordnade tjänsteutförarna som exempelvis 
receptionisten som ofta kan vara mottagaren av ordern. Försäljare och teknisk personal är 
nästa nivå inom köpprocessen, som kunderna möter vid tjänsteutförandet för att i en tredje 
nivå vara i kontakt med själva chefen inom företaget. 
 
Den tidigare forskningen rörande kundvärde är mestadels fokuserad på andra delar än just 
tilläggstjänster, många mäter vad kunden förväntat sig och vad kunden verkligen fått ut och 
många modeller är mer lämpliga för affärer mellan företag och privatpersoner. Ett exempel på 
detta är ”service quality model” av Grönroos (1984), ett annat exempel är ”service gap 
model” av Parasuraman, Zeithaml och Berry (1985). Dessa modeller har legat till grund i 
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mycket av den senare forskningen och därför har en stor del av forskningens fokus legat mot 
mätande av kundvärde, istället för ett fokus mot att finna de faktorer som skapar kundvärde.  
Enligt Kumar och Kumar (2004) är den största delen av forskning som inriktar sig på 
tilläggstjänster utförd mot privata konsumenter istället för industriföretag. Därför finns det en 
lucka i forskningen som berör tilläggstjänster och dess skapande av kundvärde mellan 
industriföretag. 
 
Naumann (1995, s 81) menar att det finns det tre olika kategorier av tilläggstjänster som 
bidrar till att öka kundvärdet för köparen. De tre kategorier som författaren diskuterar är; 
presale services, transaction services samt postsale services3. 
 
Lapierre (1997) är inne på samma linje som tidigare författare men väljer i sin modell att dela 
upp kategorierna i före, under och efter köpet (se figur 1). Enligt författaren startar den 
värdeskapande processen med att köparen upptäcker ett problem som han behöver hjälp med 
att hitta en lösning till. Vidare förklarar författaren att ett ökat kundvärde skapas när säljaren 
vet om köparens behov och utvecklar en lämplig lösning för att möta detta behov.  
 

 
Figur 1. De olika stadierna av tilläggstjänster. 
Från ” What does value mean in business-to-business professional services?” of J. Lapierre, 
1997, International Journal of Service Industry Management 8(5), 391. 
 
För att hålla en hög kvalitet på produkterbjudandet bör de olika tilläggstjänsterna erbjudas till 
rätt stadium i köpprocessen (Grönroos, 1998). I köpprocessen ser och upplever kunden 
funktionaliteten eftersom kunden själv är en del i den. Kunden har en viss tid på sig att föra en 
dialog med exempelvis säljare och förväntar sig att företaget ska ta tillvara tiden på ett 
effektivt sätt, det är även viktigt att kunden har kunskap om vilken roll de har i denna process. 
Den funktionella och tekniska kvalitet som produkterbjudandet får är beroende av hur detta 
köpprocess fungerar (ibid). 
 

                                                 
3 Vi har valt att använda oss av den engelska terminologin precis som Grönroos och flera andra författare gör för 
att inte riskera att ändra ordens betydelse vid en översättning till svenska. Det verkar inte finnas någon korrekt 
och rättvisande översättning av dessa ord men de kan liknas med förköp, transaktion och efterköpstjänster. 
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Figur 2. Osynliga och synliga delar av produkttjänster.  
Från ” Marketing services: The case of a missing product.” of C. Grönroos, 1998, Journal of 
Business & Industrial Marketing 13(4), 310. 
 
Om kunden känner sig bekväm med denna process och både personalens tjänsteutförande, de 
fysiska resurserna och de operationella resurserna kommer de att uppleva att de får en hög 
kvalitet på tjänsten. I Grönroos (1998) modell (se figur 2) beskrivs en interaktiv del där säljare 
och köpare möts medan ”support delen” är osynlig för kunden. Den interaktiva delen består 
av fysiska resurser som kunden får uppleva medan support delen istället är delen där osynliga 
resurser som exempelvis humankapital återfinns. 
 
Naumann (1995, s 81) förklarar att det är det säljande företaget som erbjuder olika typer av 
tilläggstjänster till köparen beroende på vilka stadier av köpprocessen som företagen befinner 
sig i. Enligt Mathieu (2001) är det viktigt att ett industriföretag kan erbjuda sina köpare 
tilläggstjänster genom hela köpprocessen för att kunna stå sig starka gentemot konkurrenter. 
Vidare menar författaren att flertalet industriföretag har insett detta och intresset i att använda 
produkttjänster ökar ständigt. Frambach, Wels-Lips och Gündlach (1997) menar att presale 
services innebär att det säljande företaget erbjuder köparen hjälp i förköpsstadiet samt 
stimulerar till köp genom olika typer av tilläggstjänster. Transactionservices menar författarna 
är när det säljande företaget hjälper köparen på olika sätt med att få själva produkten i 
användning. Den sista kategorin aftersale services är de typer av tjänst som har till uppgift att 
hålla kunden nöjd (ibid). 
 
Naumann (1995, s 81) menar att vidden av de olika typer av tilläggstjänster som erbjuds i de 
tre olika stadierna av köpet är brett och varierar mellan olika industrier samt från kund till 
kund. Markeset och Kumar (2005) påpekar att dagens industriella kunder är intresserade av 
det totala långsiktiga värdet som de får ut av en produkt och inte bara produktens värde i sig. 
Med detta menar artikelförfattarna att det är värdet på de typer av tilläggstjänster som erbjuds 
till produkten som skapar långsiktigt värde för kunden.  
 
Sammanfattningsvis menar vi att skapandet av kundvärde för industriföretag lämpligen kan 
göras genom tilläggstjänster. En hårdnande konkurrens på marknaden ger att nya 
konkurrensfördelar bör identifieras. I en konkurrenssituation har företagen inte råd att bortse 
från de fördelar de kan skapa sig genom att erbjuda inte bara produkter utan även 
tilläggstjänster till denna. Då de flesta köpande industriföretag förväntar sig tilläggstjänster av 
olika slag bör det vara självklart för det säljande företaget att leverera några typer av tjänster. 
Tilläggstjänsterna berör tre olika stadier av köpprocessen där olika förväntningar från 
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kunderna är kopplade till varje enskilt stadium. De tre stadierna utgörs av presale services, 
transaction services samt aftersale services. Vi har funnit en del tidigare forskning inom 
ämnet men den har mestadels riktat sig mot konsumentmarknader. Med detta i åtanke 
kommer vi att inrikta oss mot industriella marknader.  

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur industriföretag kan skapa ett ökat kundvärde 
genom att erbjuda tilläggstjänster till sina fysiska produkter i de olika stadierna av 
köpprocessen.  

1.4 Forskningsfrågor 
För att besvara vårt syfte kommer vi att använda oss av följande forskningsfrågor: 
 

• Hur arbetar säljande industriföretag för att öka kundvärdet genom tilläggstjänster i 
förköpsstadiet? 

• Hur arbetar säljande industriföretag för att öka kundvärdet genom tilläggstjänster 
under köptillfället? 

• Hur arbetar säljande industriföretag för att öka kundvärdet genom tilläggstjänster efter 
själva köpet? 
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2. Teori  

2.1 Presale services 
 

 
Figur 3. Presale services. 
Modifierad från ” What does value mean in business-to-business professional services?” of J. 
Lapierre, 1997, International Journal of Service Industry Management 8(5), 391. 
 
Enligt Frambach et al (1997) finns det flera sätt att identifiera vilka produkttjänster som ska 
erbjudas till kunderna. Det första steget är att identifiera vad kunden behöver och efterfrågar 
till en viss produkt (se figur 3). Författarna menar att detta är ett viktigt steg i att finna idéer 
till olika typer av produkttjänster. Produkttjänster kan ha till uppgift att lösa problem som 
uppstår för kunderna när de köper och använder en specifik produkt. Det andra sättet att välja 
produkttjänster är genom att basera tjänsterna på det som konkurrenterna i sin tur erbjuder 
sina kunder och som är uppskattat av dem. Detta kan även vara en viktig faktor i att hålla sig 
konkurrenskraftig gentemot sina konkurrenter. Som det tredje och sista sättet menar 
författarna att företaget kan identifiera potentiella produkttjänster som baseras på företagets 
styrkor och image på marknaden. Författarna tar upp som exempel teknisk assistans till 
kunder och information om teknologisk utveckling av produkter. Detta är särskilt viktigt om 
företaget har en image som ett innovativt företag (ibid). 
 
Enligt författarna hänger framgången av produkttjänsterna på hur viktiga tjänsterna är för 
kunden. Olika kunder värderar tjänsterna på olika sätt, och denna faktor menar författarna 
öppnar för att segmentera marknaden. Identifiering av marknadssegment kan baseras på 
kundernas synsätt på viktiga produkttjänster och detta kan även enligt författarna ses som ett 
strategiskt viktigt redskap i jakten på att ta fram framgångsrika produkttjänster som har till 
uppgift att tillfredställa kundernas behov (ibid). 
 
Enligt Naumann (1995, s 81) är de tjänster som förekommer i förköpsstadiet ofta av den typ 
som tillhandahåller köparen med information och assistans i köpbeslutsprocessen. Exempel på 
denna typ av tjänster är allt från enkla saker som att svara på köparens frågor till att erbjuda 
IT tjänster som underlättar för köparen. Författaren förklarar vidare att spännvidden av presale 
services är oändligt stor och kan innefatta flertalet av olika typer av tjänster. Alla köpare 
förväntar sig någon typ av presale service, men få säljare vet exakt vilka typer av tjänster som 
köparna förväntar sig att bli erbjudna samt vilka som är särskilt viktiga för köparna (ibid). 
 
Enligt Naumann (1995, s 92) finns det nio kriterier som en service kan skapa värde genom 
oberoende av vilken kategori av tilläggstjänster som menas. De kriterier som författaren tar 
upp är; pålitlighet, mottagande, kompetens, tillgänglighet, bemötande och intryck, 
kommunikation, trovärdighet, säkerhet, samt förståelse. Nedan presenterar vi de nio kritierier 
som Naumann beskriver. 
 

Enligt författaren innebär pålitlighet att säljaren utför tjänsterna korrekt redan första gången, samt 
att de håller vad de lovat. Exempel på pålitlighet kan vara att fakturor hanteras på ett effektivt och 
korrekt sätt, detsamma gäller även för handlingar som företagen upprättat samt att tjänsten sker på 
uttalad tid. 

 
6 



TEORI 
 

 
Mottagande är hur pass villig och förberedd de säljande företaget är för att leverera tjänsten. Tid 
utgör en viktig faktor i denna kategori. Som exempel på mottagande tar författaren upp tiden att 
bekräfta ett köp, hur snabbt kundproblem hanteras samt inom vilket tidsintervall det säljande 
företaget kan ta emot och besvara en köpare. 
   
Med kompetens menas att det säljande företaget har den kompetens och utbildning som krävs för 
att utföra tjänsterna. Några exempel som författaren tar upp är kunskap och färdighet hos kontakt 
personalen och support personalen samt företagets kompetens inom forskning och utveckling. 
 
Tillgänglighet förklarar författaren som det sätt det säljande företaget tillmötesgår samt är 
tillgängligt för köparen.  Som exempel tar författaren upp service via telefon utan att behöva sitta i 
telefon köer för att få support, eller hålla bra och lämpliga tidpunkter för tillgänglighet. 
 
Bemötande och intryck menar författaren det bemötande som köparen får hos det säljande 
företaget. De faktorer som utgör en viktig del i bemötandet är; artighet, respekt samt aktning 
genom hela företagets kundkontakter. Exempel som författaren tar upp är det bemötande kunden 
får vid kontakt med det säljande företaget främst genom synintryck samt det personliga 
bemötandet. Intryck definierar författaren som de attribut som ger synligt intryck till kunden. Som 
exempel nämner författaren; anläggningen och synintrycket av personalen dvs. hur de är klädda 
samt uppförande. 
 
Med kommunikation menar författaren att det säljande företaget använder sådant språk som kör 
att köparen förstår dem. Det betyder att företaget bör justera sitt språk efter dess olika kunder. 
Kunniga och insatta kunder behöver mer avancerad information medan nya behöver få saker 
förklarade på ett enklare och mer lättförståeligt sätt. Detta kan handla om att förklara själva 
tjänsten eller vad kostnaden är med mera. 
 
Författaren förklarar att trovärdighet handlar om att vara ärlig och trovärdig gentemot köparen. 
Det innebär att ha köparens bästa i åtanke. Författaren förklarar att det finns olika faktorer som 
bidrar till trovärdighet och de är; företagets namn och rykte, personalen samt hur företaget agerar 
gentemot kunderna. 
 
Författaren förklarar att det är viktigt för köparen att känna en tillit och säkerhet hos motparten. 
Med detta menar författaren finansiell säkerhet, hur konfidentiella handlingar hanteras med mera. 
Köparen ska som sagt känna sig trygg på alla sätt och veta att säljaren håller största säkerhet vad 
gäller finansiellt samt konfidentiellt material. 
 
Enligt författaren är det viktigt att det säljande företaget har förståelse för kundens behov, och 
eftersträvar att lära sig mer om kunden. Med detta menar författaren att det säljande företaget bör 
lära sig vad kunden efterfrågar, ge personlig service till kunden samt identifiera de mest lojala 
kunderna även kallade nyckelkunder. 

2.2 Transaction services 

 
Figur 4. Transaction services. 
Modifierad från ” What does value mean in business-to-business professional services?” of J. 
Lapierre, 1997, International Journal of Service Industry Management 8(5), 391. 
 
Den andra kategorin av stöd tjänster som Naumann (1995, s 82) presenterar som 
transactionservices innefattar den typ av tjänster som är direkt associerade med själva köpet 
(se figur 4). Vidare menar författaren att den här typen av tjänster är lika varierade som 
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presale services. Transactionservices kan innefatta allt från att säljaren kan ta emot en 
beställning via fax till att erbjuda köparen information om lager, antalet orders, leverans 
datum med mera. Även finansiering, kredit, garantier eller reklamationstjänster ingår under 
den här kategorin av tjänster. Författaren förklarar vidare att den här typen av tjänster ofta 
baseras på behovet hos det säljande företaget och inte på köparens behov. Detta bidrar ibland 
till att köparen kan finna att det är svårt att göra affärer med vissa företag, detta grundar sig 
oftast i att säljaren inte erbjuder den typ av transactionservices som förväntas av köparen. 
 
Enligt Lapierre (1997) skapas ett värde inom transaktioner mellan industriföretag när själva 
utbytet eller transaktionen äger rum, detta beskrivs som en dimension som uppkommer genom 
handlingar från säljande företaget. Direkt när transaktionen är utförd uppkommer en ny nivå 
där ett användarvärde ska erbjudas till köparen. Enligt författaren består detta värde av vilka 
tilläggsvärden köparen har erbjudits till det pris de betalat. Värdet består av användarvärden, 
dvs. hur mycket större värde i användning produkten har gentemot vilken kostnad i inköp. 
Författaren menar att de faktorer som fungerar som värdeskapare kan delas upp i fyra 
kategorier; teknisk kvalitet, funktionell kvalitet, relationella variabler samt image. Enligt 
Grönroos & Ravald (1996) kan relationen mellan säljare och köpare påverka vilket värde 
köparen upplever att denne har fått. Detta beror på att säljaren kan påverka vad som köparen 
värderar vid transaktionen och detta bör tas i beräkning. 
 
Lu och Antony (2003) menar att industriföretag har ett behov av att kundanpassa sina 
produkter och att detta kan göras genom att tillgodose kundernas behov inom de säljkanaler 
som används. Författarna nämner vidare att god kommunikation och tilläggstjänster inom 
kanalen är en förutsättning för ett lyckat utbyte av tjänster. Enligt författarna har så kallade 
digitala marknadsplatser kommit att ha en viktig roll i kommunikationen mellan 
industriföretag i transaktionsstadiet. Digitala marknadsplatser definieras enligt Lu och Antony 
(2003) som: 
 

A world wide web where goods and services can be bought from a wide range of 
suppliers. 

 
Lightfoot och Harris (2003) förklarar att några av fördelarna med digitala marknadsplatser är 
att utbudet av leverantörer/säljare ofta ökar, prisjämförelser blir enklare, det är mindre 
tidskrävande och med hjälp av detta system kan företag ibland klara sig med ett mindre antal 
säljare. Även antalet mellanhänder kan minskas då säljaren lättar kan nå direkt kontakt med 
slutanvändaren. Lu och Antony (2003) förklarar vidare att det finns tre typer av digitala 
marknadsplatser, de som är baserade på en speciell industrisektor, de som är baserade på 
produkter och tjänster och slutligen de som är baserade runt en speciell funktion. Den 
förstnämnda typen av marknadsplats har som uppgift att hjälpa nätverket med att samla ihop 
det utbud av produkter som erbjuds. Om detta utbud erbjuds för ett specifikt segment som 
denna industrisektor har som målmarknad kallas det för en vertikal marknadsplats. Ett 
exempel på ett sådant specifikt segment menar författarna kan vara marknaden för petroleum. 
En horisontell marknadsplats avser istället en vidare marknad av utbud som erbjuds till flera 
olika industrisektorer. För att exemplifiera vad detta kan handla om nämner författarna 
marknadsplatsen för reparation och underhåll, som ofta erbjuder sina tjänster till många olika 
sektorer. De marknadsplatser som är baserade runt en speciell funktion uppnår ett visst värde 
genom att söka kompetens och kvalitetstjänster. Det kan handla om exempelvis att hjälpa 
personalavdelningen att finna rätt kompetens. Även denna marknadsplats kan delas upp i två 
olika sätt att generera värde, genom matchning eller genom att förena. Föreningsexemplet går 
ut på att samla ihop en stor mängd säljare och köpare under ett virtuellt tak med redan 
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fastställda priser och därigenom sänka transaktionskostnaderna och öka marknads-
effektiviteten. Matchning går istället ut på att samla köpare och säljare under ett virtuellt tak 
för att diskutera priser. Detta är särskilt lämpligt när priset bestäms i realtid, alltså att tjänsten 
eller produkten prissätts vid transaktionen. Vid samtliga av dessa digitala marknadsplatser är 
det viktigt att dessa är neutrala, alltså att ingen av parterna får chansen att utnyttja 
marknadsplatsen så att endast de har fördel av den, för då kan denna brist på jämvikt på 
marknaden störa och det blir svårt att få en väl fungerande marknadsplats (ibid).  
 
Enligt Lightfoot och Harris (2003) är den traditionella hanteringen av transaktioner genom en 
viss försäljningskanal i större grad beroende av personliga relationer mellan säljare och 
köpare medan marknadsplatser över Internet kan erbjuda ett större utbud till låg kostnad och 
därför kan inbjuda till färre långsiktiga relationer och fler transaktioner som är beroende av 
priset eller produkterbjudandet. Många tillverkande företag delegerar försäljningen av varor 
och interaktionen med kunder till deras säljkanaler och i dessa fall är relationen en tillgång för 
säljkanalen. Denna tillgång kommer att skyddas av dess medlemmar mot att ta in andra 
medlemmar vilket talar emot en mer transaktionsberoende säljteknik över nätet. Författarna 
förklarar att detta främst gäller industriföretag och att misslyckade försök till interaktiva 
marknadsplatser bland industriföretag kan förklaras just med en ovilja att släppa dess 
långsiktiga relationer. Därför menar författarna att även om de virtuella marknadsplatserna 
används behövs fortfarande traditionella kontakten mellan säljare och köpare och support 
tjänster. Detta kan exempelvis bero på produkternas komplexitet och behov av teknisk 
expertis. Enligt Porter (2001) är det dock inte frågan om företag ska använda sig av Internet 
som en säljresurs utan en fråga om hur. Strukturen inom den specifika branschens försäljning 
förändras enligt Lightfoot och Harris (2003) i och med Internets inträde på marknaden. Detta 
innebär att exempelvis antalet personer som arbetar med försäljning kan reduceras om 
kontakten mellan företagen i större utsträckning sker via Internet. Det kan även innebära att 
färre mellanhänder blir inblandade då Internet möjliggör för företaget att nå köparen direkt 
istället för via exempelvis handelshus. 

2.3 Aftersale services 
  

 
Figur 5. Aftersale services. 
Modifierad från ” What does value mean in business-to-business professional services?” of J. 
Lapierre, 1997, International Journal of Service Industry Management 8(5), 391. 
 
Den tredje kategorin av stödtjänster definierar Naumann (1995, s 83) som de typer av tjänster 
som erbjuds efter själva köptillfället (se figur 5). Vidare förklarar författaren att de är de här 
typerna av tjänster som de flesta säljare lägger sin största tyngdpunkt på. Som exempel på den 
här typen av tjänster nämner författaren; leverans på uttalad tid, order status, information om 
eventuella förseningar, hantering av klagomål samt service. Inom industri poängterar 
författaren att leverans på uttalad tid utgör den viktigaste tjänsten som en säljare kan erbjuda. 
En annan efterköpstjänst som är vanlig är uppföljning efter försäljning, vilket har till uppgift 
att undersöka kundnöjdheten. Enligt författaren bör efterköpskontakten och tjänster initieras 
av både säljaren och köparen. Med det menar författaren att säljaren bör ha en miljö som 
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inbjuder till att köparen även känner sig uppmuntrad till att ta kontakt med säljaren efter 
själva transaktionen. Enligt Kumar och Kumar (2005) kan aftersale services innefatta allt från 
garantier, generell service, reservdelar, assistans från experter, hjälp online, fält service till 
logistik support. Goffin (1999) förklarar att aftersale services är viktigt eftersom; det kan 
utgöra en inkomstkälla för företaget, är viktigt för att uppnå kund tillfredsställelse, kan ge 
konkurrensfördelar samt att de kan bidra till att få fram framgångsrika nya produkter. 
 
Enligt Cohen, Agrawal och Agrawal (2006) kan aftersale services vara en stor nyckel till 
framgång om de hanteras på rätt sätt. Vidare förklarar författarna att aftersale services har till 
uppgift att stödja alla de produkter som företaget sålt tidigare samt de produkter som nu 
produceras. För att kunna erbjuda bra tjänster som uppfyller kundernas behov krävs det att 
företaget arbetar målmedvetet med att utveckla aftersale services. Författarna har utvecklat en 
modell i sex steg som har till uppgift att hjälpa företag vid utvecklandet av framgångsrika 
aftersale services (se figur 6).  
 

 
Figur 6. Strategi för att skapa aftersale services. 
Från ”Winning in the aftermarket” av M.A., Cohen, A., Agrawal, V., Agrawal, 2006,  
Harvard Business Review 84(5), 133. 

2.3.1 Identifiera produkter 
Enligt författarna bör företaget för det första bestämma huruvida de ska erbjuda aftersale 
services till samtliga produkter som de tillverkar eller bara till vissa. Detta kan bero på hur 
avancerade produkterna är eller hur stora volymer som företaget producerar av varje enskild 
produkt. Vissa produkter kanske inte är lönsamt att erbjuda aftersale services till, men det 
vanligaste är att företaget erbjuder aftersale services till samtliga produkter som de 
producerar. Författarna förklarar även att det förekommer att företag erbjuder aftersale 
services till produkter som de inte själv producerar utan till konkurrenters produkter. Detta har 

 
10 



TEORI 
 

enligt författarna sin grund i att tillverkarna försöker skapa synergieffekter genom att erbjuda 
denna typ av tjänst till liknande produkter vilket i framtiden kan gynna företaget. 

2.3.2 Skapa produkttjänst portfölj   
Nästa steg i processen är enligt författarna att bestämma sig för vilka typer av tjänster de ska 
erbjuda. För att få fram detta bör företaget analysera vad kunderna efterfrågar för typer av 
tjänster samt vad de själv anser att de kan och bör erbjuda. En vanlig faktor som brukar 
framkomma i denna typ av analyser är den tid det tar för företaget att avhjälpa kundens 
problem. Tidsfaktorn brukar oftast mätas mot kostnaden för åtgärd av problemet. Författarna 
menar att ju snabbare svarstid som företaget erbjuder desto dyrare blir det. Vidare förklarar 
författarna att det är viktigt att inte erbjuda för få eller för många aftersale services eftersom 
detta har en påverkan på kvaliteten samt priset av tjänsterna.  

2.3.3 Val av modeller 
Författarna förklarar att företaget bör välja på vilket sätt de ska leverera sina aftersale services 
till kunderna. Vidare förklarar de att det finns sju stycken modeller som företag kan använda 
sig av när det gäller att välja bästa lämpliga modell för aftersale services (se tabell 1). 
 
Tabell 1. Modeller på olika aftersale services. 
Prioritet på tjänst Modell Villkor 
Ingen Disposal Gör sig av med produkt när 

de går sönder eller måste 
uppgraderas. 

Låg Ad hoc Betalar för support när det 
behövs. 

Medium- hög Warranty Betalar ett fast pris vid 
behov. 

Medium- hög Lease Betalar ett fast pris för en 
bestämd tidsperiod med 
option om att få köpa 
produkten. 

Hög Cost-plus Betalar ett fast pris baserat på 
kostnader och förhandlade 
marginaler. 

Väldigt hög Performance based Betalning baseras på 
produktens kvalitet. 

Väldigt hög Power by the hour Betalar för använda tjänster. 
Från ”Winning in the aftermarket” of M.A., Cohen, A., Agrawal, V., Agrawal, 2006,  
Harvard Business Review 84(5), 134. 
 
Enligt författarna är det värdet som företagen sätter på aftersale services som bestämmer 
vilken eller vilka typer av modeller som företagen kan använda för att leverera dem. Om 
tjänsterna är av stor betydelse kan det bli så att företagen väljer att sälja tjänsterna istället för 
produkterna som genererar dem. Vidare förklarar författarna att modellerna som företaget 
väljer att använda sig av är viktiga eftersom de genererar incitament hos alla inblandade i 
tjänsteutbudskedjan dvs. tillverkare, leverantör av tjänst, logistik ansvariga och inte minst 
kunden. Vilken modell som passar bäst menar författarna beror på vilken typ av produkt det 
handlar om. För mer technologiska produkter kan till exempel leasing lämpa sig väl medan 
det för enklare produkter kan lämpa sig bättre med tjänster av lägre prioritet.  
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Författarna menar att det bör finnas olika alternativ till modeller som företagen kan använda 
sig av så att kunden själv kan välja vilken tilläggstjänst det efterfrågar. Tabellen ovan (se 
tabell 1) kan då användas för att ge kunden de olika valmöjligheter de söker, vissa kunder kan 
vara villiga att ta risken att inte få samma villkor i garanti som andra om de får ett lägre pris 
medan andra istället betalar extra för att via en garanti lägga över risken på det säljande 
företaget (ibid). 

2.3.4 Organisationsstruktur 
Enligt författarna är det få företag som ser över hur aftersale services är organiserade. Det 
vanligaste är att produkt divisionen ansvarar för exempelvis produkternas garantier medan 
andra delar av företaget hanterar tjänster tillhörande garanti frågor och liknande. Denna typ av 
hantering kan medföra problem främst i form av kommunikation sinsemellan. Effekten av 
detta kan enligt författarna bli att divisionerna motarbetar varandra där ena divisionen lovar en 
sak medan den andra inte kan leva upp till löftena. För att undvika den här typen av problem 
har vissa företag valt att använda sig av en tredje part som hanterar aftersale services. Vidare 
menar författarna att för att erhålla en effektiv och fungerande organisation för aftersale 
services krävs det kunskap och färdighet. Företaget bör se till att alla inblandade delar av 
företaget fungerar tillsammans som en enhetlig division. 

2.3.5 Skapa produkttjänster för efterköpssituationer 
Enligt författarna bör företaget försöka anpassa sitt utbud av resurser med efterfrågan. Företag 
kan bryta ner sina produkter till; slut produkter, moduler, submoduler och delar vilka de kan 
använda sig av för att leverera en efterköpstjänst. Detta gäller även för reklamationer av 
produkter där företaget kan välja att hålla produkter på lager i fall det uppkommer 
reklamationer eller bristande produkt kvalitet. Vissa företag väljer att lagra vid 
tillverkningsplatsen medan andra har lager närmare kunderna eller till och med hos kunderna. 
Enligt författarna spelar kostnadsfaktorn en stor roll här. Om företaget väljer att lagra längre 
bort från kunderna innebär det längre svarstider men även lägre kostnader. Vidare menar 
författarna att bästa sättet är att hantera produkttjänsterna inom företaget, eftersom detta är det 
mest ekonomiska alternativet. Företagen bör även sätta upp prioriterings stadgar som de följer 
ifall det dyker upp flera kunder på samma gång som behöver nyttja aftersale services. De 
kunder som är störst samt mest betydelsefulla för företaget bör vara av högsta prioritet anser 
författarna, medan de mindre kunderna bör tas om hand i den mån det är möjligt utan att 
riskera de större kunderna. Nyckeln till att kunna erbjuda framgångsrika och bra aftersale 
services är enligt författarna att företaget måste kunna handla snabbt, samt även försöka 
förutspå när efterfrågan på dessa tjänster kan ses som störst. 

2.3.6 Övervaka utvecklingen 
Författarna menar att det är viktigt att företaget gör uppföljningar på sina aftersale services 
eftersom kundernas behov ändras hela tiden. Vidare förklarar författarna att det finns två bra 
sätt för det säljande företaget att hålla sig uppdaterad. Det första sättet fokuserar kring kunden 
och att mäta den tid som det tar att åtgärda kundens behov. Författarna menar att tiden är den 
avgörande aspekten för ett högre kundvärde, desto snabbare företaget kan svara och hjälpa 
kunden desto högre blir kundvärdet. Det andra sättet definierar författarna som ett internt 
mätsystem där företaget mäter omsättning på produkter samt kostnader för utslitning av 
produkter. Vidare förklarar författarna att företaget bör även övervaka technologin efter som 
ändringar där även kan medföra ändringar på aftersale services i form av fler 
problemlösningar med hjälp av IT eller liknande.  
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3. Metod  

3.1 Litteratursökning  
Vid vår litteratursökning har vi använt oss av databaserna ebsco, emerald och econlit. Både 
engelska och svenska sökord har använts, men främst engelska sökord gav oss träffar. 
Exempel på sökord är; customer value management, presale services, transaction services, 
postsale services, customer satisfaction, product services, aftersales services och customer 
value. När vi sökte på customer value fann vi genom att söka i Lucia ett antal böcker, men 
flest träffar på vårt nyckelord fick vi när vi sökte artiklar i artikeldatabaserna. Vi försökte att 
finna artiklar främst från högt rankade källor4, därför har vi sökt artiklar från främst 
tidskrifterna; Journal of Marketing, European Journal of Marketing, samt Journal of the 
Academy of Marketing. Från dessa högt rankade källor på tidskrifter fann vi några användbara 
artiklar från tidsskrifterna Journal of Marketing och European Journal of Marketing. Bland 
de något lägre rankade tidsskrifterna som vi använt oss av hittade vi ett flertal artiklar från 
Journal of Business & Industrial Marketing samt från International Journal of Operations & 
Production management. Dessa var inte lika högt rankade som de tidskrifter vi först sökte i 
men hade ändå så pass hög ranking att vi fann de användbara för vår undersökning. Utifrån 
artiklarna sökte vi vidare efter referenser då flertalet av artiklarna redovisar liknande källor 
och vi har utifrån detta sökt upp böcker som innehåller figurer som legat till grund för 
artiklarnas undersökningar.  

3.2 Val av forskningsstrategi  
Enligt Denscombe (2000, s 9) finns det fem olika forskningsstrategier att använda sig av, 
utifrån dessa fann vi två alternativ som passade vår undersökning, survey eller fallstudie och 
vi valde att göra en fallstudie. Denscombe (2000, s 41) påpekar att fallstudier lämpar sig när 
inriktningen är på en enda undersökningsenhet. Fallstudien kan studera saker i detalj och gå 
mer på djupet än vid en surveyundersökning, vilket vi fann lämpligt eftersom vi valde att 
studera mer djupgående vilka tilläggstjänster som används för att öka kundvärdet. Avsikten 
med vår studie var att erhålla detaljerad och beskrivande information från industriföretag som 
erbjuder tilläggstjänster till deras fysiska produkter. Enligt Yin (2003, s 3) lämpar sig 
fallstudier vid sökandet av svar på frågor som exempelvis ”vem” ”vad” ”var” ”hur” och 
”varför” vilket ytterligare motiverade vårt val av strategi eftersom vårt syfte var att få svar på 
hur säljande industriföretag arbetar för att öka kundvärdet i presale, transaction och postsale 
stadiet. 

3.3 Val av fall 
Kriterierna vid valet av undersökningsobjekt var att det skulle vara ett producerande 
industriföretag verksamt på en industriell marknad. Ett företag som passade väl in på våra 
kriterier var Smurfit Kappa Kraftliner Piteå. Att undersökningsobjektet var beläget inom länet 
underlättade också undersökningen eftersom vi hade begränsad tid, samt eftersom detta även 
bidrog till att hålla ned kostnaderna för undersökningen.  

3.4 Datainsamlingsmetod  
Denscombe (2000, s 203) skiljer på kvantitativa och kvalitativa data. Kvantitativa data bygger 
på siffror och lämpar sig ofta vid stora kvantiteter av data där statistiska analyser används. 

                                                 
4 För att veta hur högt rankade källorna är har vi använt oss av Journal Quality List (Fourteenth Edition, 28 
March 2005). 
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Kvalitativa data är passande när beteendemönster undersöks eller då ett intresse finns för 
betydelser och det sätt människor förstår saker på. Mycket av det som kännetecknar kvalitativ 
metod är också särskilt utmärkande för fallstudier enligt Merriam (1994, s 31). Vidare är den 
kvalitativt inriktade forskarens främsta syfte enligt författaren att förstå innebörden av en viss 
företeelse eller upplevelse, och forskaren bör sträva efter att förstå hur alla delarna samverkar 
för att bilda en helhet (ibid). I vårt fall utgjordes dessa delar av de olika faktorerna som vi 
skulle undersöka, och se hur dessa bidrar till att öka kundvärdet.  
 
Det finns ett antal olika metoder att använda sig av för att samla in data såsom frågeformulär, 
observationer och intervjuer. Olika metoder lämpar sig bäst för olika slags forskning. 
Denscombe (2000, s 138) menar att om undersökningen tjänar på att erhålla material som ger 
mer djupgående insikter i ämnet, men som bygger på information från ett färre antal 
informanter är intervjun en bra metod att använda. Vidare lämpar sig enligt författaren 
intervjuer om forskaren vill få fram data baserade på erfarenhet, känsliga frågor och 
privilegierad information. Vid intervjuerna användes en intervjuguide vilket hjälpte oss att få 
fram den information som behövdes för undersökningen. Efter intervjuerna erhöll vi även en 
presentationsbroschyr av koncernen som vi har använt oss av som företagsfakta i empirin. 
 
Denscombe (2000, s 138) tar upp problemen kring intervjuareffekten. För att neutralisera 
denna valde vi att genomföra intervjuerna där vi båda deltog. Vi såg detta som en fördel för 
att inte missa viktiga detaljer och information.  Den ena av oss förde anteckningar medan den 
andra skötte själva intervjun. Vi intervjuade Magnus Jönsson, Marcus Rensfeldt, samt Sture 
Öberg på Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå. Sture Öberg har en något annan roll än de två 
övriga respondenterna, nämligen som chef vid avdelningen för marknadsservice och logistik 
medan både Magnus Jönsson och Marcus Rensfeldt arbetar på säljkontoret för Skandinavien 
som kontorschef respektive säljskordinator. Vi tror att valet att även intervjua logistik chefen 
Sture Öberg kan ha en positiv effekt eftersom många av frågorna var av sådan karaktär att de 
faller inom ämnet logistik och därigenom kan Sture Öberg ha en djupare kunskap och insikt 
vid dessa frågor. Efter avslutade intervjuer satte vi genast igång med att sammanställa 
intervjuerna medan vi fortfarande hade dessa färskt i minnet. Intervjuerna med Magnus 
Jönsson och Marcus Rensfeldt genomfördes på plats vid säljkontoret i Piteå, medan intervjun 
med Sture Öberg sköttes via telefon. Anledningen till att den sista intervjun sköttes via telefon 
var att vi på grund av tidsbrist inte kunde finna tid att träffas. Vi valde att utföra samtliga 
intervjuer hos samma företag på grund av att vi hade begränsad tid och sökandet efter 
lämpliga respondenter var tidskrävande. Vidare gjorde vi bedömningen att ett 
undersökningsobjekt gav oss större möjligheter att studera ett företag på djupet på grund av 
den korta tid vi hade på oss. Hade vi undersökt fler företag kunde tidsbristen ha bidragit till att 
vår undersökning inte blivit tillräckligt djupgående och att vi därmed riskerat att missa viktig 
information. 

3.5 Metodproblem  

3.5.1 Validitet  
Enligt Eriksson och Widersheim-Paul (1999, s 39) definieras validitet som mätinstrumentets 
förmåga att mäta det som ska mätas. Detta är det viktigaste kravet på ett mätinstrument, om 
instrumentet inte mäter det som avses spelar det egentligen ingen större roll om själva 
mätningen är bra eller inte (ibid). Tyvärr är det enligt Ejvegård (2003, s 74) svårt att avgöra 
om en mätmetod är valid eller inte. För att stärka vår validitet försökte vi att söka rätt på 
respondenter som är kunniga inom området. Vi har dessutom efter att vi sammanställt 
materialet från intervjuerna skickat sammanställningen till respondenten för att kontrollera att 
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vi inte förvrängt eller missuppfattat något. Det faktum att respondenterna hade god inblick i 
ämnesområdet bidrog till att öka validiteten på undersökningen eftersom de är delaktiga i 
utformandet av företagets tilläggstjänster. Våra frågor i intervjuguiden utformades utifrån vårt 
syfte, våra forskningsfrågor samt utifrån teorin.  

3.5.2 Reliabilitet  
Reliabilitet, tillförlitlighet, innebär att mätningarna är korrekt gjorda och validitet innebär att 
det som undersökts verkligen är det som skulle undersökas och ingenting annat, enligt Thurén 
(1991, s 22). Reliabilitet beskrivs av Eriksson och Widersheim-Paul (1999, s 39) där de menar 
att ett mätinstrument ska ge stabila och tillförlitliga utslag. Enligt Denscombe (2000, s 250) 
får frågan om reliabilitet vid kvalitativ forskning följande formulering:  
 

Om någon annan genomför undersökningen, kommer han eller hon fram till 
samma resultat och drar han eller hon samma slutsatser?  

 
För att öka tillförlitligheten i vår studie har vi redovisat vilka databaser, sökord och 
sökmotorer vi använt oss av vid vår litteratursökning. Under intervjutillfället har vi förutom 
att en av oss antecknat svaren även använt bandspelare vilket vi tror kan ha en positiv effekt 
på vår reliabilitet. En faktor som kan påverka vår reliabilitet är om respondenterna under 
intervjun förskönade sina svar. Vi var medvetna om att olika personer kan uppfatta frågorna 
på olika sätt och att detta kan leda till eventuella missförstånd, eller att de på grund av en 
strävan efter att ge bra svar råkade förvränga sanningen. Vi försökte utforma frågorna på ett 
så tydligt sätt som möjligt och erbjöd oss att förtydliga frågorna vid önskemål för att undvika 
detta problem. 
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4. Empiri 
Smurfit Kappa Group bildades i slutet av 2005 då de två företagen Jefferson Smurfit 
Corporation och Kappa Kraftliner slogs ihop i en fusion. Jefferson Smurfit Corporation 
bildades redan 1934 och var då verksamma inom förpackningsindustrin. Verksamheten i Piteå 
började 1962 och har tidigare ägts av Assi Domän men blev senare Kappa Kraftliner och nu 
alltså Smurfit Kappa Kraftliner Piteå. Verksamheten i Piteå består av bruket och dess 
marknadsavdelning, en avdelning för forskning och utveckling samt ett säljkontor som 
ansvarar för försäljning inom Skandinavien och till viss del utanför Norden.  Bruket i Piteå är 
Europas största kraftlinerbruk med en årlig produktion på 700 000 ton kraftliner. Produkterna 
som produceras är kraftliner, en sorts baspapper som säljs till andra industriföretag för att 
förädlas till wellpapp. Produkternas komplexitet varierar mellan olika styrkor på papperet 
samt olika bestrykningar och tryck. Säljkontoret i Piteå består av fem anställda.  Koncernen 
har 40 000 anställda samt omsätter 7 miljarder euro årligen och är verksamma i 30 länder. 

4.1 Presale Services 
På frågan om vilka presale services som Smurfit Kappa Kraftliner erbjuder sina kunder svarar 
Magnus Jönsson och Marcus Rensfeldt att de erbjuder support och teknisk assistanse. Med 
detta förklarar Magnus Jönsson att de erbjuder sina kunder provrullar och låter sina kunder 
testa produkten före köpet. Smurfit Kappa Kraftliner bidrar även med tekniker och 
produktchefer för att dels hjälpa kunden att använda produkten på rätt sätt men även för att 
lösa samt identifiera eventuella problem som uppstår vid testerna. Teknikerna hjälper 
kunderna med provtryck på papperet samt kollar vilka färger och tryckplåtar de använder för 
att kunna assistera det köpande företaget vid användandet av provrullarna. Magnus Jönsson 
tillägger att företaget försöker att tillgodose alla önskemål kunderna har i detta stadium av 
köpprocessen. Han poängterar även att det är viktigt att erbjuda en produkt som passar in i 
kundernas vidareförädling samt hjälpa till att hitta rätt tekniska specifikationer på produkten 
för att den ska passa in på kundernas eventuella certifikat, exempelvis ISO-9000 som är ett 
kvalitetscertifikat. Även Marcus Rensfeldt instämmer i att provrullarna är en viktig tjänst men 
påpekar att det är viktigt att förse kunderna med produktspecifikationerna eftersom 
produkterna har olika egenskaper. Marcus Rensfeldt förklarar vidare att ibland skickas prover 
ut som kunderna själva kan göra tester på, alltså en mindre variant än de provrullar som 
teknikerna assisterar kunderna med. En del kunder använder produkten till livsmedel och då 
förklarar respondenterna att det skickas med ett intyg för att dessa produkter är godkända för 
just matvaror.  

 
Smurfit Kappa Kraftliner har inte utfört någon undersökning för att finna vad kunderna önskar 
för presale services, men respondenterna förklarar att de ofta får reda på det via testprodukten. 
Marcus Rensfeldt menar att detta ofta undersöks av den enskilda säljaren i dialog med 
kunderna. En annan förklaring till varför de inte undersöker vad kunderna efterfrågar är att 
många affärer är så kallade SWAP-affärer5, vilket Magnus Jönsson förklarar är affärer som 
förhandlas på koncernnivå mellan Smurfit Kappa Kraftliner och andra stora aktörer eller 
internt inom koncernen. I denna typ av affärer förklarar Magnus Jönsson att kunden i förväg 
vet vad de får för tilläggstjänster men oftast handlar det inte om så många eftersom företagen 
har gjort affärer med varandra vid ett flertal tillfällen tidigare. Som exempel på SWAP-affärer 
nämner Magnus Jönsson affärer mellan Smurfit Kappa Kraftliner och SCA som också är en 
producent av pappersprodukter. 

 
                                                 
5 SWAP innebär ett byte av produkter eller tjänster mellan två företag. 
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På frågan om vad företagets presale services är baserade på förklarar respondenterna att de 
har baserats på tre faktorer, främst har de utgått från kundernas önskemål vid utformandet för 
att sedan undersöka vad konkurrenterna erbjuder. Marcus Rensfeldt menar att kunderna ofta 
kan tala om att de brukar erbjudas en viss tjänst av konkurrenter och fråga om Smurfit Kappa 
Kraftliner kan erbjuda samma tjänst och att de på så sätt baserar tjänsterna även på vad 
konkurrenterna erbjuder. I viss mån tror han även att de håller koll på konkurrenternas 
tilläggstjänster för att kunna erbjuda liknande tjänster. I ett sista stadium utformas tjänsterna 
utifrån företagets egna styrkor, detta menar Magnus Jönsson är för att kunderna inte känner 
till eller efterfrågar alla tjänster som företaget kan erbjuda. Marcus Rensfeldt exemplifierar 
med att de produkter med livsmedelgodkännande är en typ av produkt som kunden själv 
efterfrågar och där då Smurfit Kappa Kraftliner kan skicka med intyg för att de får använda 
produkten för vissa typer av livsmedel. Sture Öberg poängterar att Smurfit Kappa Kraftliner 
inte ändrar sina produktkvaliteter för kunder med särskilda önskemål utan de får hålla till 
godo med de produkter som företaget erbjuder. 
 
Gällande om företaget har någon informationsdatabas som kunderna kan använda sig av i 
presale stadiet svarar Magnus Jönsson och Marcus Rensfeldt att någon sådan inte finns. Sture 
Öberg menar däremot att denna typ av information finns nedskriven online och består av vilka 
produkt specifikationer som företaget kan erbjuda sina kunder. Vidare förklarar Sture Öberg 
att databasen endast är tillgänglig för befintliga kunder som företaget har och att det inte är så 
vanligt att de kommer nya kunder utan företaget gör mestadels affärer med tidigare kända 
aktörer. 

 
När det gäller Smurfit Kappa Kraftliners förmåga att hålla leveranstider och avtal använder de 
ett flertal olika lagerkoncept enligt respondenterna. Magnus Jönsson förklarar att logistiska 
frågor är mycket viktiga för Smurfit Kappa Kraftliner och kan innebära en konkurrensfördel 
för företaget. Koncept som ”just in time” menar Magnus Jönsson är väl utvecklade inom 
företaget och att ”just in time” är en enklare variant än de system de tillämpar. Smurfit Kappa 
Kraftliner har lagerkoncept samt punktlighetskoncept. Ett av de koncept de använder är en 
lagerhållning som sker hos kunderna, så kallade VMI-lager6. Detta fungerar enligt 
respondenterna så att Smurfit Kappa Kraftliner sköter och är ansvariga för kostnaderna kring 
lagret, samt att företaget fyller på lagret när ett visst förbestämt antal rullar kvarstår. Magnus 
Jönsson förklarar att kunderna inte behöver meddela Smurfit Kappa Kraftliner om behovet av 
ny leverans utan företaget får ett elektroniskt besked om när de ska fylla på dessa lager genom 
ett system med streckkoder. Betalningen sker först när kunden plockar ut rullarna från lagret 
och skannar in en streckkod, då sker faktureringen. Respondenterna förklarar att detta är ett av 
de mer avancerade koncept som företaget använder sig av. Smurfit Kappa Kraftliner använder 
sig även av strategiskt utplacerade centrallager nära kunderna som har till uppgift att ge snabb 
service åt en rad näraliggande kunder, ledtiden för leverans till dessa kan vara ett par timmar 
förklarar Marcus Rensfeldt. Magnus Jönsson nämner att ett exempel på ett sådant lager ligger 
i Danmark. Marcus Rensfeldt förklarar att detta även kan skötas genom att säljaren bevakar 
att de beställningar som gjorts verkligen går iväg och på så sätt kan meddela kunden snabbt 
vid eventuella förseningar. När väl produkterna är lastade förklarar Marcus Rensfeldt att 
kunderna får ett e-post där det framgår vilka artiklar som är lastade samt en bekräftelse att 
leveransen är på väg till kunden. Sture Öberg förklarar att leveranserna sker via järnväg eller 
sjö vanligtvis, och att alla ordrar har ett körningsnummer som läggs in i en viss 
körningsperiod. På så sätt vet säljkontoren vilka körningsperioder som kommer att gå iväg 

                                                 
6 VMI = Vendor Managed Inventory. 
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och vid vilken tid, och kan på så sätt anpassa sig efter dessa perioder när de meddelar kunden 
när leveransen beräknas anlända. Vanligtvis brukar Smurfit Kappa Kraftliner Piteå kunna 
leverera till deras stora kunder dagen efter om orderläggandet sker före klockan 12 dagen före 
menar Sture Öberg. 
 
Vad gäller personalen som hanterar kundkontakter förklarar Magnus Jönsson att de inte får 
någon specifik internutbildning utan att det handlar om mer generella utbildningar inom 
koncernen som exempelvis trainee program. Marcus Rensfeldt förklarar att de nyanställda lär 
sig efter hand och att de nya i början ofta får träffa många inom företaget för att få en 
helhetsbild av hur arbetet sköts. Magnus Jönsson påpekar att det finns vissa krav vid 
nyanställningar även om det inte finns några formellt nedskrivna kriterier. Dock har samtliga 
respondenter akademisk bakgrund och Magnus Jönsson påpekar att vid nyanställning är de 
flesta sökande av akademisk bakgrund. Vissa personliga egenskaper undviks menar han och 
nämner att det inte lämpar sig att vara varken tystlåten, negativ eller att vara en alltför ettrig 
säljare, ingen ”dammsugarförsäljare” som pratar ”sönder” kunderna, detta eftersom det inte är 
särskilt lämpligt inom industriella marknader. 

 
På frågan om företagets tillgänglighet menar respondenterna att de försöker hålla en bra 
tillgänglighet gentemot sina kunder genom att dels på sina säljkontor hålla öppet dagtid 
mellan minst 7.30-16, och dessutom får varje kund en kontaktperson från säljkontoret som ska 
vara tillgänglig för kunden via mobiltelefon dygnet runt. Denna tillgänglighet ska fungera 
som en ständig jour menar Marcus Rensfeldt. Magnus Jönsson förklarar att telefonerna på 
säljkontoren aldrig kopplas från dagtid och mobiltelefonerna ska aldrig slås av. Skulle någon 
säljare vara ute kopplar han vidare samtalen till mobilen eller ber en kollega svara åt honom. 
Marcus Rensfeldt förklarar att om kunderna inte kan nå sin tilldelade kontaktperson kan de 
alltid få tag på någon annan på säljkontoret. 

 
Respondenterna förklarar att Smurfit Kappa Kraftliner vill marknadsföra sig som Europas 
största producent inom pappersindustrin och att de är marknadsledande både inom produktion 
samt forskning och utveckling. Det faktum att de har ett flertal fabriker inom koncernen ska 
kunna säkerställa att ett produktionsavbrott på en fabrik inte ska drabba kunderna då de övriga 
bruken då ska kunna hjälpa till med leveranser. Företaget kan till viss del styra marknaden 
eftersom de är en av de största producenterna påpekar Magnus Jönsson. Marcus Rensfeldt 
understryker att de vill bemöta kunderna på ett så proffsigt sätt som möjligt och att snabba 
besked är viktigt. Om det inte går att svara på kundens fråga menar han att det är viktigt att 
snabbt kunna lösa kundens frågeställningar inom företaget för att kunna ge kunden ett svar. 
Om inte detta går att lösa menar Marcus Rensfeldt att det snabbt kan sprida sig ett missnöje 
bland kunder och att de resonerar på så sätt att de aldrig får svar från säljkontoret och att de då 
finns risk att kunderna vänder sig till någon konkurrent. 

 
På frågan om hur kommunikationen mot kunder sker inom Smurfit Kappa Kraftliner förklarar 
respondenterna att det sker via en rad av säljkontor. Dessa kontor är anpassade för olika 
marknader förklarar Magnus Jönsson. Det säljkontor som Magnus Jönsson är verksam vid 
sköter företagets försäljning till kunder inom Skandinavien. Magnus Jönsson förklarar att 
företaget vill uppfattas som en lokal aktör trots att de är ett stort marknadsledande företag. 
Marcus Rensfeldt förklarar att samtliga nordiska länder ska ha möjlighet att få kontakt med en 
säljare som kan kommunicera med köparna på deras hemspråk om detta önskas av kunden. 
Magnus Jönsson menar att säljkontoret i Piteå har anställda som kan prata danska, finska och 
svenska för att kunna kommunicera med kunden på bästa möjliga sätt. Vidare förklarar han att 
liknande säljkontor med samma uppgifter finns för Benelux-länderna samt att det finns ett 
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säljkontor i Österrike som ansvarar för de tysktalande länderna samt Schweiz, Ungern och 
Tjeckien. Sture Öberg menar att anledningen till att företaget har lokala säljkontor inte är 
främst är för att kunderna efterfrågar personal som de kan tala sitt hemspråk med utan snarare 
för att kunna hantera skillnaderna i kultur. Marcus Rensfeldt poängterar att relationen till 
kunden spelar in och även om han ansvarar för marknaden inom Sverige kan vissa kunder 
som tillhör en annan marknad ändå kontakta honom eftersom de arbetat ihop tidigare och 
skapat en relation till just den kunden.  
 
Vad gäller företagets trovärdighet förklarar respondenterna att eftersom Smurfit Kappa 
Kraftliner är en stor aktör på marknaden ger detta kunderna en känsla av trygghet, då de vet 
att de inte behöver oroa sig för att affärer inte ska gå igenom på grund av finansiell instabilitet 
hos det säljande företaget. Även det faktum att de kan upplevas som lokala för kunderna är ett 
annat sätt att skapa trygghet enligt Magnus Jönsson. Marcus Rensfeldt förklarar att många 
kunder uppskattar att kunna ringa till personer som de kan tala sitt hemspråk med istället för 
något stort kontor som är engelskspråkigt. Företaget försöker även bygga upp en personlig 
relation med kunderna för att de ska känna sig tryggare med företaget så att de till exempel 
vågar ringa även på kvällen i fall det dyker upp någon typ av problem. Magnus Jönsson menar 
att kunden ska känna att företaget är mycket insatta just för varje enskild kund och arbetar för 
deras bästa. Magnus Jönsson förklarar vidare att Smurfit Kappa Kraftliner dessutom har de ett 
system som heter ”first line support” vilket bygger på att en tekniker inom 24 timmar ska 
kunna vara på plats hos kunden ifall det uppstår problem med produkten av något slag. 
Marcus Rensfeldt menar att det är viktigt att hålla löften och leveranstider, men om detta inte 
går är det mycket viktigt att meddela kunden snabbt. Många kunder har enligt Marcus 
Rensfeldt påtalat att det inte brukar vara någon fara med en sen leverans ifall de får veta om 
det tidigt och kan planera sin produktion därefter. Magnus Jönsson poängterar däremot att om 
kunden inte får vetskap om förseningar innebär det ofta att de har planerat in att använda 
produkten i någon maskin och att det därför får stor betydelse för deras produktion. 
 
På frågan om hur kundernas säkerhet garanteras sker det inte via något speciellt dokument 
såsom sekretess, detta eftersom det inte efterfrågas av kunderna. Däremot menar Magnus 
Jönsson att Smurfit Kappa Kraftliners storlek kan vara en faktor som garanterar kundernas 
säkerhet då kunderna inte behöver oroa sig för att deras handelspartner ska få problem med 
leveranser som en följd av interna finansiella problem. Marcus Rensfeldt menar att även om 
inget dokument finns så finns det outtalade löften som exempelvis att uppgifter om en kund 
inte ska gå vidare till andra kunder. 

 
Vad gäller undersökningar om vad kunderna tycker om Smurfit Kappa Kraftliners presale 
services förklarar Magnus Jönsson att de årligen skickar ut ett dokument till nyckelkunder där 
presale services, transaction services samt aftersale services utvärderas. Dokumentet bygger 
på att kunden utvärderar hur de uppfattar företaget som leverantör, där kan kunden fylla i vad 
den tycker om kvalitet, service, leveranssäkerhet med andra ord det mesta förklarar Marcus 
Rensfeldt och Magnus Jönsson. Detta dokument skickas ut en gång per år till de största och 
värdefullaste kunderna. Blanketten utformas av produktchefen förklarar Marcus Rensfeldt och 
heter ”kundnöjdhet”. 

4.2 Transaction Services  
På frågan om vilka typer av befattningar som hanterar kundkontakter under 
transaktionsstadiet förklarar Magnus Jönsson att en till två personer på säljkontoret har 
kontakt med kunden. Marcus Rensfeldt påtalar att det även produktchefer och tekniker kan 
vara inblandade beroende av vad som behövs och efterfrågas.  
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Vad gäller vilka typer av transaction services som Smurfit Kappa Kraftliner erbjuder sina 
kunder förklarar Magnus Jönsson att de har ett ordersystem som fungerar så att alla kunder 
kan lägga en order online, även fakturor (elektroniska fakturor), orderbekräftelser kan läggas 
digitalt via detta ordersystem som kallas ”kappa connect”. Magnus Jönsson förklarar vidare 
att konceptet kring detta kallas ”order to cash”, alltså att alla delar från orderläggande till 
betalning ska kunna ske med hjälp av Internet. Han menar även att företagets fokus vid 
logistiska frågor sker vid detta stadium av köpprocessen. Däremot menar Markus att 
reklamationer inte kan göras via ordersystemet utan måste ske i direktkontakt med personal på 
säljkontoret. Anledningen till detta är att det kan vara komplicerade frågor vid en reklamation 
och därför vill de inte att det ska göras via Internet. Marcus Rensfeldt inflikar att detta oftast 
sker på ett mer traditionellt vis som via fax och telefon. När lastning gjorts från fabriken 
påtalar Marcus Rensfeldt att det går iväg ett e-post till kunderna där det framgår vilka artiklar 
som är lastade och på väg till dem. Sture Öberg tillägger att deras lagerservice dels utgår från 
VMI-lager men även vid terminaler eller centrallager som fungerar så att kunden meddelar 
vilken daglig förbrukning de har haft till Smurfit Kappa Kraftliner. Utifrån detta vet de hur 
mycket produkter de ska erbjuda kunden inom de närmaste dagarna. VMI- lager erbjuds 
främst till interna kunder men även i viss del till externa kunder enligt Sture Öberg. 

 
Vad kunderna förväntar sig under transaktionsstadiet tar företaget reda på redan under presale 
services stadiet menar Magnus Jönsson. Han förklarar vidare att de tar reda på vad kunden 
förväntar sig, hur leveransen ska gå till, om de vill lägga order online, om de vill faxa in sin 
order eller e-posta den, hur de vill ha fakturor med mera tas reda på redan i presale stadiet. 
Marcus Rensfeldt menar att det inte finns någon generell undersökning på vad kunden 
förväntar sig utan att det snarare sker i samspråk mellan säljaren och varje enskild kund. 

 
På frågan om hur Smurfit Kappa Kraftliners transaction services är utvecklade förklarar 
Magnus Jönsson att de har utgått med kundernas önskemål som bas, men även sett till vad 
konkurrenter erbjuder samt utifrån vilka egna styrkor företaget har som kan vara till nytta. 
Respondenterna poängterar att transaction services har utvecklats med fokus på vad företag 
tror att kunderna vill ha.  

 
Vad gäller hur betalningsvillkoren ser ut menar respondenterna att det varierar mellan olika 
kunder och framförallt marknader. Magnus Jönsson förklarar att i Skandinavien är det en 
självklarhet att betala inom trettio dagar medan det i övriga Europa ser annorlunda ut. 
Exempelvis nämner Magnus Jönsson att betalningstiden mot sydeuropeiska marknaden ofta 
kundanpassas eftersom kulturen där kräver det men Smurfit Kappa Kraftliner gör försök att 
hålla nere betalningstiden i den mån de kan. Marcus Rensfeldt menar att långa betalningstider 
är något som Smurfit Kappa Kraftliner försöker undvika eftersom de har stora lån som ger 
dem stora räntekostnader, därför brukar de erbjuda kunder rabatt vid snabb betalning som en 
åtgärd till att minska betalningstiderna. Detta förklarar Magnus Jönsson underlättar företagets 
kassaflöden vilket han menar är viktigt eftersom företaget ska börsnoteras inom kort. Samtliga 
kunder har alltså inte samma betalningstider dels beroende av rabatten och dels beroende av 
kulturella skillnader förklarar respondenterna. Marcus Rensfeldt menar att betalningsvillkoren 
ofta är en förhandlingsfråga och därför kan variera mycket. Han förklarar att de har ett 
speciellt system vid handel med interna kunder som heter ”direct debit” där de drar pengarna 
direkt från kundens konto. Detta innebär att de i slutet av månaden har 10 dagar på sig att 
betala oavsett när under månaden köpet gjordes. Alltså om de köper i slutet eller början av 
december sker alltså betalning den 10: e januari. Det bästa med detta system är enligt Marcus 
Rensfeldt att de inte får problem med några förfallna betalningar. 
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På frågan om Smurfit Kappa Kraftliner använder sig av några digitala marknadsplatser menar 
samtliga respondenter att ett system med digitala marknadsplatser finns men att det inte är 
något som används speciellt mycket samt att det aldrig fungerat speciellt bra. Anledningen till 
detta är enligt Sture Öberg är att kunden vill använda sitt eget system och att det istället 
innebär mer jobb för kunden att använda Smurfit Kappa Kraftliners marknadsplatser. Detta 
gäller speciellt om kunden ska handla vissa produkter av Smurfit Kappa Kraftliner och en 
annan produkt av ett annat företag. Sture Öberg förklarar att detta innebär att kunden ska 
logga in på två olika system och dessutom måste kunden ha större kunskap om produkterna de 
ska handla för att det ska bli rätt. Priserna blir inte nämnvärt bättre för kunden genom detta 
system vilket Sture Öberg menar är ytterligare en anledning till att mer traditionella 
säljkanaler vanligtvis används. Marcus Rensfeldt förklarar att den digitala marknadsplatsen 
som Smurfit Kappa Kraftliner erbjuder bygger på redan fastställda priser. Eftersom en del 
kunder inte efterfrågar den digitala marknadsplatsen eller bara vill använda delar av den är det 
viktigt med traditionella kanaler såsom fax, telefon och e-post. Dessa används mycket 
fortfarande enligt både Marcus Rensfeldt och Magnus Jönsson. Däremot menar Sture Öberg 
att så kallade E-auktions7 för lådor fungerat bättre, vidare förklarar han även att det inom 
branschen gjordes försök med att genom portaler få transporterna mer effektiva. Då handlade 
det främst om att en bil som lastat av sin last i en ort enkelt skulle hitta någon annan aktör på 
samma ort där han kunde lasta på och starta en ny körning. Detta funkade enligt Sture Öberg 
så länge de hade ett överutbud av transporter men kom snart att störa de långsiktiga relationer 
som fanns mellan transportörer och andra aktörer. Sture Öberg förklarar att nu används inte de 
här systemen i speciellt stor utsträckning. 

 
På frågan om företaget utför någon utvärdering av sina transaction services menar samtliga 
respondenter att ingen utvärdering görs förutom via det årliga utskicket av blanketten som 
undersöker kundnöjdheten. 

4.3 Aftersale Services 
Beträffande om företaget på något sätt undersökt vad kunderna förväntar sig för aftersale 
services förklarar Magnus Jönsson att detta sker i presale stadiet. Vidare förklarar han att 
vissa förväntar sig en ”workshop”8 där olika leverantörer kan tas in där det till exempel testas 
färger och tryck. Produktutveckling tillsammans med kunden är annars mycket vanligt 
förekommande menar Magnus Jönsson. Marcus Rensfeldt tillägger att kunden ofta efterfrågar 
de tjänster som är de anser vara nödvändiga och att produktutveckling ofta sker i samråd 
mellan köpare och säljare.  
 
När det gäller hur Smurfit Kappa Kraftliners aftersale services är utvecklade förklarar 
respondenterna att detta främst sker med kundernas önskemål som bas, men även jämförelser 
mot vad konkurrenter erbjuder görs och till sist ser företaget även till vilka styrkor som 
företaget har. Men i största utsträckning byggs aftersale services på vad kunden vill ha samt 
vad företaget kan erbjuda för typer av tjänster menar både Marcus Rensfeldt och Magnus 
Jönsson. Marcus Rensfeldt menar att kunderna främst behöver hjälp när det är problem och då 
kan företaget erbjuda att skicka en produktchef ned till kunden för att hjälpa till med att 
justera kundernas maskiner så att det ska gå så snabbt som möjligt att vidareutveckla 
produkten efter kundens önskemål. Även tryckexperter kan vara inblandade i detta skede 

                                                 
7 Med detta menas elektroniska auktioner. 
8 Vi som författare väljer att inte översätta detta ord till svenska med tanke på risken att tappa ordets betydelse 
vid en översättning. 
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förklarar Magnus Jönsson. Sture Öberg menar å andra sidan att det snarare är den egna 
styrkan som är viktig i aftersale services. Han förklarar att tekniken är avgörande och att 
kunderna har svårt för att kunna utreda hur kvaliteten är och därför är det viktigt att kunna få 
hjälp av Smurfit Kappa Kraftliner att utreda om det varit något problem med produkterna. 
Smurfit Kappa Kraftliners avdelning för forskning och utveckling är en viktig resurs och de 
tar stort ansvar för om kunderna blir utsatt för skadeståndsanspråk, alltså om exempelvis 
Coca-Cola skulle kräva skadestånd av en lådtillverkare som köpt papper av Smurfit Kappa 
Kraftliner. Om detta skulle ske brukar ofta företaget hjälpa sina kunder och betala delar av 
skadeståndet menar Sture Öberg. Vidare förklarar han att detta ger kunden trygghet och 
fungerar nästan som en försäkring för kunden, de vet att även om Smurfit Kappa Kraftliner 
skulle vara dyrare än konkurrenter så tar de också ett stort ansvar för fel på produkten. 
 
På frågan om vilka inom organisationen som brukar ha kontakt med kunderna under detta 
stadium av köpprocessen förklarar respondenterna att det är säljkontoren som har kundkontakt 
samt vid behov även teknisk personal eller produktchefer. Vid reklamationer som gäller 
transporter kan även berörda personer inom transportleden kontaktas menar Marcus Rensfeldt 
och Magnus Jönsson. Marcus Rensfeldt förklarar vidare att vid reklamationer skickas ofta 
prover tillbaka från kunderna som då kan utvärderas och är det något problem som Smurfit 
Kappa Kraftliner är ansvariga för så skickar företaget ner lämplig personal för att lösa 
problemet. 
 
När det gäller vad företaget erbjuder för aftersale services förklarar Magnus Jönsson att de 
erbjuder ett flertal tekniska tjänster. Han förklarar vidare att de kan undersöka produkten och 
göra ett flertal tester i deras eget laboratorium för att förbättra produkterna i förebyggande 
syfte. Magnus Jönsson förklarar att de brukar förse vissa leveranser med en ”svart låda” likt 
den som finns i flygplan för att utreda flygkrascher. Denna svarta låda har till uppgift att mäta 
luftfuktighet vid leveransen, temperaturer samt ojämnheter i vägen vid leveranser med lastbil 
förklarar Magnus Jönsson. Utifrån informationen som företaget erhåller från den svarta lådan 
kan de återskapa en exakt simulering av färden i sitt laboratorium. Detta kan hjälpa Smurfit 
Kappa Kraftliner vid undersökandet av vad som är orsaken till skador i förpackningen samt 
hjälpa dem att utveckla sina produkter för att undvika vanligt förekommande skador i 
framtiden. Det kan även på kundens begäran göras tester hos kappa i speciella klimat rum där 
luftfuktighet kan styras och regleras även vibrationer kan skapas på konstgjort sätt. Allt för att 
göra tester på hur det ser ut i verkligheten menar Magnus Jönsson. Utvecklingen görs då alltså 
efter kundernas önskemål. Magnus Jönsson och Marcus Rensfeldt förklarar att dessa tjänster 
ingår i köpet och kan erbjudas till alla kunder, men är mer vanligt förekommande hos 
nyckelkunder, stora kunder samt interna kunder. Magnus Jönsson förklarar att de vill undvika 
att erbjuda liknande tjänster till kunder som även gör affärer med någon konkurrent som 
exempelvis SCA, eftersom företaget vill undvika att bidra med utveckling till konkurrenter. 
Marcus Rensfeldt vidhåller att det är främst expertis och tekniskt kunnande som de erbjuder 
kunderna. 
 
Beträffande om företaget erbjuder någon typ av ordersystem förklarar respondenterna att detta 
inte finns. Sture Öberg menar att detta inte efterfrågas av kunden heller, utan att det viktigaste 
för kunden är att Smurfit Kappa Kraftliner snabbt meddelar om leveranstider inte skulle 
kunna hållas. Magnus Jönsson förklarar att eventuella leveransförseningar hanteras av 
personalen vid säljkontoren antingen via e-post eller telefon. Detta görs enligt Magnus 
Jönsson i god tid så att kunden kan anpassa sin produktion så det inte blir risk för några längre 
stop eller stillestånd i produktionen.  
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Vad gäller hantering av klagomål från kunderna förklarar respondenterna att detta sker olika 
beroende av vilken typ av klagomål det handlar om. Enligt Magnus Jönsson är det 
säljkontoret som ska vidta åtgärder vid klagomål från kunder för att åtgärda eventuella 
missnöjen. Marcus Rensfeldt menar att de skiljer på reklamationer som gäller kvalitet, 
logistik, transport samt teknik och beroende av vilken typ av klagomål det handlar om så 
skickas det till respektive ansvarig. Magnus Jönsson förklarar att företaget garanterar att 
utredning av klagomålen sker under en på förhand fastställd tid. Vid klagomål som berör 
produkter förklarar Marcus Rensfeldt att klagomålen ofta tas emot av säljkontoren som 
skickar detta till teknisk kundtjänst som då kan utreda de prover som skickats, och via 
arkivprover kan de se om något problem vid produktionen skedde vid tillverkningen av den 
berörda rullen. Marcus Rensfeldt förklarar vidare att det oftast handlar om fläckar eller 
fuktproblem, teknisk kundtjänst skriver då ett svar som skickas till säljkontoret som i sin tur 
vidareförmedlar detta till kunden. Magnus Jönsson påpekar att eventuellt ersätter de kunderna 
om detta behövs och anses nödvändigt.  
 
På frågan om företaget lagrar några ersättnings produkter förklarar Magnus Jönsson att det 
finns enorma lager runt om i Europa, för att kunna erbjuda ersättning vid eventuella 
leveransproblem. Sen om de har precis rätt artikel i lager kan variera, men hos vissa kunder 
finns så kallade säkerhetslager. Magnus Jönsson förklarar vidare med tanke på att företaget 
har så pass många lager utspridda nära kunderna i Europa ska företaget kunna leverera 
ersättningsprodukter inom en ganska kort tidsperiod. Det som kan vara problem menar 
Magnus Jönsson är att olika storlekar på rullarna kan variera beroende på kund, men oftast 
kan ersättningslager användas för att ge en bättre service åt kunden. Oftast försöker Smurfit 
Kappa Kraftliner leverera inom 24 timmar förklarar respondenterna. Enligt Marcus Rensfeldt 
får kunder inom Sverige oftast produkter från lagret i Piteå och att leveranstiden då är 
maximalt två dagar. Han påpekar också att de har VMI-lager som Smurfit Kappa Kraftliner 
fyller på hos kunden. Denna typ av aftersale service gäller enbart för interna kunder än så 
länge förklarar Marcus Rensfeldt.  

 
Beträffande huruvida företaget har en prioriteringsordning på sina kunder förklarar Magnus 
Jönsson och Marcus Rensfeldt att de prioriterar de största kunderna, hemmamarknaden samt 
interna kunder högst. Magnus Jönsson menar vidare att VMI – lager är en sådan tjänst som 
endast erbjuds till de högst prioriterade kunderna som köper tillräckligt stora volymer. Sture 
Öberg menar å andra sidan att det inte finns någon officiell prioriteringsordning och att han 
inte behövt prioritera mellan kunder, men att storleken på kunden säkert skulle kunna vara ett 
sätt att gå efter när det gäller att prioritera. Smurfit Kappa Kraftliner förutspår efterfrågan på 
aftersale services genom att undersöka mängden sålda varor som är av mer avancerad natur 
dvs. mer avancerade pappersprodukter. Magnus Jönsson förklarar att de mer avancerade 
produkterna ofta innebär att kunderna efterfrågar mer assistans vid användandet av produkten 
vilket bidrar till ökad efterfrågan på aftersale service. Marcus Rensfeldt påpekar att det ofta 
kan handla om att Smurfit Kappa Kraftliner Piteå har haft problem i produktionen och att det 
därför får en större efterfrågan på aftersale services. Sådana gånger då de vet att papper med 
dålig kvalitet har gått ut till kunder förklarar Marcus Rensfeldt att de snabbt meddelar kunden 
om att de är medvetna om att papperet kan vara av sämre kvalitet. Då förs en dialog med 
kunden då de vill att kunden först provar om det går att använda papperet och annars får de 
reklamera det.  
 
På frågan om det sker någon utvärdering av denna typ av tjänster förklarar respondenterna att 
det som tidigare nämnts sker genom den årlig utvärdering som skickas ut speciellt till 
nyckelkunder, alltså den blankett som benämns ”kundnöjdhet”.  
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5. Analys 

5.1 Presale services 
Presale Service är enligt Naumann (1995, s 81) ofta av den typ som tillhandahåller köparen 
med information och assistans i köpbeslutsprocessen. Enligt Frambach, Wels-Lips och 
Gündlach (1997) finns det flera sätt på vilka det går att identifiera produkttjänster. 
Artikelförfattarna menar att produkttjänster kan ha till uppgift att lösa problem som uppstår 
för kunderna vid köp och användandet av en specifik produkt. Dessa går att identifiera genom 
att se till vad kunderna efterfrågar, vad konkurrenterna erbjuder sina kunder eller genom att 
basera det på företagets egna styrkor och image (ibid). För Smurfit Kappa Kraftliner används 
samtliga av dessa tre delar i nämnd ordning, respondenterna menar att de i första hand ser till 
vad kunderna efterfråga och förväntar sig. Detta består av produkttester där kunderna får hjälp 
med användandet av produkten samt erbjuds en produkt att testa. Vid detta testande av 
produkten får kunderna kontakt med tekniker som hjälper till att lösa problem med 
exempelvis tryck på papperet eller tekniska specifikationer. Smurfit Kappa Kraftliner 
undersöker även vad konkurrenterna erbjuder samt fokuserar sina presale services på de 
interna styrkor som företaget har. Anledningen till att de inre styrkorna kommer sist är att 
Smurfit Kappa Kraftliner ofta kan erbjuda fler tilläggstjänster än vad kunderna efterfrågar. I 
huvudsak förklarade respondenterna att deras presale services bygger på kundernas 
förväntningar och krav samt företagets interna styrkor, dock påpekas av en respondent att de 
mycket sällan förändrar produktspecifikationerna för att kundanpassa produkter till en 
specifik kund. 
 
Frambach et al (1997) menar att för att nå framgångsrika produkttjänster bör de undersöka hur 
viktiga tjänsterna är för kunden, olika kunder kan värdera tjänsterna på olika sätt. Smurfit 
Kappa Kraftliner har inte någon specifik undersökning där de söker svar på dessa frågor. 
Respondenterna menar dock att denna undersökning sker indirekt vid inledande kontakter 
mellan det säljande företaget och kunden. Vidare menar respondenterna att denna under-
sökning även sker under den tid de erbjuder kunderna en testprodukt och för en dialog med 
kunden för att ta reda på hur de kan använda produkten på optimalt sätt. Eftersom många 
affärer sker på koncernnivå så är det svårt för säljkontoren vid dessa affärer att undersöka vad 
kunderna önskar eftersom kriterierna vid sådana så kallade SWAP-affärer redan är 
förutbestämda på koncernnivå. 
 
Enligt Naumann (1995, s 81) är de tjänster som förekommer i förköpsstadiet ofta av den typ 
som tillhandahåller köparen med information och assistans i köpbeslutsprocessen. Exempel på 
denna typ av tjänster är allt från enkla saker som att svara på köparens frågor till att erbjuda 
IT tjänster som underlättar för köparen. Respondenterna förklarar att de försöker hjälpa 
kunden så gott de kan med att besvara frågor och vara till assistans i början på köpprocessen, 
men företagets användande av exempelvis informationsdatabaser för kunderna är begränsat 
vid detta stadium av köpprocessen. En respondent förklarar att vissa kunder har tillgång till en 
sådan databas online men att det huvudsakligen rör sig om information om produkt-
specifikationer som finns nedskrivna och därför inte behövs online. Vi kan tyda att även om 
det finns information online så efterfrågas ändå de traditionella säljkanalerna i större 
utsträckning. 
 
Naumann (1995, s 92) menar att det finns nio kriterier i presalestadiet för att skapa värde till 
sina tilläggstjänster och dessa är: pålitlighet, mottagande, kompetens, tillgänglighet, 
bemötande och intryck, kommunikation, trovärdighet, säkerhet och förståelse. 
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Pålitlighet är enligt författaren något det säljande företaget uppnår genom att utföra tjänsterna 
under uttalad tid eller exempelvis att fakturahanteringen sker som parterna har avtalat (ibid). 
Vi menar att detta stämmer in på Smurfit Kappa Kraftliner eftersom respondenterna nämner 
lagerkoncept och punktlighetskoncept som viktiga verktyg för att skapa konkurrensfördelar 
eller pålitlighet. Logistik nämns som en viktig faktor för företaget och respondenterna menar 
att koncept som ”just in time” är mindre avancerat än deras VMI-lager som de använder sig 
av. Pålitlighet kan eventuellt skapas genom användandet av VMI-lager, eftersom kunderna 
kan räkna med företagets tjänster och räkna med att lagret automatiskt fylls på efter de använt 
varor. Vidare förklarar respondenterna att säljarna på Smurfit Kappa Kraftliner även bevakar 
de beställningar som kunderna gjort så de verkligen går iväg, detta görs för att vid eventuella 
förseningar kunna meddela kunden så snabbt som möjligt att kundens leverans är försenad. 
När produkterna väl är lastade så får kunderna e-post av Smurfit Kappa Kraftliner där det 
framgår vilka artiklar som är lastade samt att de är på väg till kunden. Vi som författare ser 
tydliga likheter mellan Naumanns kriterier för pålitlighet och de typer av tjänster som Smurfit 
Kappa Kraftliner erbjuder sina kunder som presale services. 
 
Mottagande är Enligt Naumann (1995, s 92) hur villiga, eller förberedda det säljande företaget 
är på att leverera tjänsten. Vi menar att VMI-lagrets funktion hjälper dem att ge ett bra 
mottagande till kunden, tiderna för att bekräfta ett köp är minimal med detta system. När 
kunderna använder sig av varor kommer de att skanna in streckkoderna, vilket hjälper Smurfit 
Kappa Kraftliner att veta när de ska fylla på lagret samt att faktureringen sker automatiskt vid 
detta tillfälle. Smurfit Kappa Kraftliner arbetar även med bra mottagande genom att så snabbt 
som möjligt betjäna och hjälpa en kund genom att ge varje kund en kontaktperson som de ska 
kunna kontakta även efter kontorstider. Respondenterna förklarade även att de alltid har på 
sina mobiltelefoner så att kunderna kan nå dem oavsett tid på dygnet och detta är ytterligare 
en faktor på att Smurfit Kappa Kraftliner arbetar för att ge sina kunder ett så bra mottagande 
som möjligt. 
 
Kompetens är enligt Naumann (1995, s 92) vilken utbildning och kompetens som personalen 
med kundkontakt besitter samt den kompetens som supportpersonal samt personal inom 
forskning och utveckling besitter. Smurfit Kappa Kraftliner har visserligen inga formellt 
nedskrivna krav på deras anställda men förklarar att de ändå söker efter vissa personligheter 
till de anställningar som har hand om kundkontakt. Som exempel menar de att de varken får 
vara för blyga och tystlåtna eller för högljudda och ettriga som säljare då de kan uppfattas 
som störande av kunderna. Företagets kompetens inom forskning och utveckling är även den 
av hög kvalitet då avancerad forskning finns vid företagets Tech-Center där de söker sätt att 
förbättra sina produkter. Respondenterna påpekar att laboratoriet som finns i Piteå tillhör ett 
av Skandinaviens modernaste och där förekommer ständig forskning inom pappersindustrin. 
Naumann (1995, s 92) förklarar att den kunskap och färdighet hos kontakt personalen och 
support personalen samt företagets kompetens inom forskning och utveckling är viktiga 
kompetensfaktorer (ibid). Dels menar vi att laboratoriet där forskning och utveckling bedrivs 
kan kopplas till teorin, men även personalens utbildning har en viss betydelse. Även om 
respondenterna inte nämner några speciella nedskrivna krav på deras anställda vill vi ändå 
påpeka att samtliga på säljkontoret har en akademisk bakgrund, vilket tyder på att detta ändå 
är efterfrågat vid nyanställningar. 
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Tillgänglighet är enligt Naumann (1995, s 92) beroende av hur det säljande företaget 
tillmötesgår köparen i form av exempelvis telefonservice samt lämpliga telefon och 
öppettider. Beträffande Smurfit Kappa Kraftliner tillgänglighet så sker den dels via möjlighet 
att nå dem via telefon under kontorstid 07:30 – 16:00, efter kontorstid finns alltid möjlighet 
att nå dem via mobiltelefon och denna ska ständigt vara påslagen. Med andra ord har Kappas 
säljkontor jour dygnet runt för sina kunder. Dessutom erbjuds kunderna en personlig kontakt 
som de kan kontakta och om denne inte kan nås går det alltid att kontakta annan personal 
inom företaget.  
 
Bemötande och intryck beskrivs av Naumann (1995, s 92) som den artighet, respekt samt 
aktning som köparen får från det säljande företaget. Författaren exemplifierar detta med det 
synintryck samt personliga bemötande som det säljande företaget ger. Ett exempel på hur 
Smurfit Kappa Kraftliner tillämpar detta enligt respondenterna är att företaget alltid hissar 
kundernas lands flagga när utländska gäster besöker dem. Respondenterna förklarade vidare 
att de vill bemöta kunderna på ett så proffsigt sätt som möjligt, samt bemöta deras frågor och 
klagomål så fort som det bara går. Företaget resonerar på det sätt att om de inte snabbt kan 
bemöta och serva kunden så finns det en risk att kunden vänder sig till en annan leverantör. Vi 
som författare menar att även om de synintryck som kunderna får är viktigt så bör nog det 
personliga bemötandet vara av större vikt. Respondenterna nämner också vid andra frågor att 
de försöker få en så personlig relation till kunden som möjligt, samt att detta är en anledning 
till att företaget valt att ha flera olika säljkontor som hanterar vissa näraliggande marknader. 
 
Kommunikation menar Naumann (1995, s 93) är att det säljande företaget använder sådant 
språk som gör att köparen förstår dem. Det betyder att företaget bör justera sitt språk efter 
dess olika kunder. Enligt respondenterna sker kommunikationen gentemot kunderna genom 
flera olika säljkontor beroende på var kunden befinner sig geografiskt. På Kappa Smurfit 
Group i Piteå hanterar de den skandinaviska marknaden. Företagets filosofi är att de ska 
uppfattas som en lokal aktör vilket innebär att de ska kunna i största möjliga mån möta och 
kommunicera med kunderna på deras hemspråk. Personalen på säljkontoret i Piteå kan 
tillexempel prata danska och finska så om kunder har behov av att göra affärer på sitt 
modersmål ska detta vara möjligt. En respondent framhåller att det främst är olikheter i 
kulturer som är anledningen till många säljkontor, snarare än själva språket. 
 
Trovärdighet definierar Naumann (1995, s 93) som att vara ärlig och trovärdig gentemot 
köparen. Respondenterna menar att eftersom Smurfit Kappa Kraftliner är en av de största 
aktörerna på marknaden så skapar detta en trygghet och trovärdighet gentemot företaget. 
Säljarna försöker även enligt respondenterna bygga upp en personlig relation med kunderna 
vilket ska bidra till att kunden inte ska behöva känna en rädsla för att kontakta säljarna oavsett 
tid på dygnet. Detta kan även ses som en faktor som bidrar till trovärdighet gentemot 
företaget. Respondenterna menar vidare att ifall det uppkommer några problem under köpet 
brukar Smurfit Kappa Kraftliner rapportera detta till kunderna snarast, och detta brukar 
uppskattas av kunder eftersom de får besked tidigt så brukar förseningar sällan innebära några 
problem. 
 
Säkerhet menar Naumann (1995, s 93) är faktorer som bidrar till att köparen kan känna en 
tillit och säkerhet hos motparten vad gäller finansiell säkerhet och sekretess. Respondenterna 
menar att företagets storlek kan ses som en faktor som ger intryck av säkerhet och att kunder 
inte har frågat efter några särskilda dokument om sekretess eller liknande. 
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Förståelse förklarar Naumann (1995, s 93) som att det säljande företaget arbetar för att förstå 
sig på kundens behov, samt att de eftersträvar att lära sig mer om kunden. Respondenterna 
förklarar att företaget årligen brukar skicka ut ett dokument eller en slags enkät till deras 
nyckelkunder. Detta är en slags utvärdering som kunderna får fylla i om Smurfit Kappa 
Kraftliner där de besvarar frågor om företaget som leverantör samt andra faktorer som berör 
hela köpprocessen. Detta kan starkt knytas till Naumanns definition av förståelse eftersom 
Smurfit Kappa Kraftliner eftersträvar att lära sig mer om sina nyckelkunder för att på det 
sättet bättra sitt utbud och tillvägagångssätt i olika situationer. 
 
Tabell 2. Sammanfattning av presale services. 
Teori Smurfit Kappa Kraftliner 
Typer av tjänster Produkttester, tekniska specifikationer samt 

assistans. 
Pålitlighet Lagerkoncept och punktlighetskoncept. 
Mottagande VMI- lager samt telefontid dygnet runt. 
Kompetens Personliga egenskaper samt forskning och 

utveckling. 
Tillgänglighet Jour dygnet runt samt personliga 

kontaktpersoner. 
Bemötande och intryck Professionalism, personliga relationer samt 

synintryck i form av nationsflaggor. 
Kommunikation Säljkontor beroende av kultur, vill ses som 

lokal aktör, möjlighet att kommunicera på 
kundens modersmål. 

Trovärdighet Stor aktör, personliga relationer samt 
regelbunden uppdatering av leveransstatus. 

Säkerhet Företagets storlek indikerar bra säkerhet. 
Förståelse Utvärderingsenkät. 

5.2 Transaction services 
Transaction services innefattar enligt Naumann (1995, s 82) allt från att säljaren kan ta emot 
en beställning via fax till att erbjuda köparen information om lager, antalet ordrar, leverans 
datum med mera. Smurfit Kappa Kraftliner erbjuder sina kunder tillgång till ett ordersystem 
där kunderna kan lägga sina orders, fakturor samt erhålla orderbekräftelser online. Detta 
system som kallas ”kappa connect” är ett system som innehåller de kriterier som transaction 
services innefattar. De personer som har kundkontakt vid detta stadium är enligt 
respondenterna en till två personer på säljkontoren samt eventuellt produktchef och tekniker. 
 
Lu och Antony (2003) poängterar innebörden av att kunna erbjuda sina kunder digitala 
marknadsplatser som har en allt viktigare roll i kommunikationen mellan industri företag 
under själva transaktionen. Ordersystemet ”kappa connect” fungerar som företagets digitala 
marknadsplats och kan serva kunderna med det mesta under transaktionsstadiet, men det kan 
inte hantera reklamationer. Vi menar att det finns vissa kopplingar mot teorin eftersom 
Smurfit Kappa Kraftliner använder sig av digitala marknadsplatser med fastställda priser 
vilket enligt teorin kan vara ett sätt att förena köpare och säljare. Lightfoot och Harris (2003) 
menar att vissa fördelar med digitala marknadsplatser är att utbudet av leverantörer/säljare 
ofta ökar och förenklar prisjämförelser samt gör det mindre tidskrävande. Eftersom Smurfit 
Kappa Kraftliner enbart erbjuder detta system mellan dem själva och kunden kommer de inte 
att kunna underlätta prisjämförelse för kunden genom ett större utbud av andra säljande 
företag. På så sätt skiljer sig empirin mot de teorier som presenterats. Vi menar att orsaken till 
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detta däremot har en klar koppling mot teorin. Enligt Lightfoot och Harris (2003) kunde 
misslyckade försök med interaktiva marknadsplatser bland industriföretag förklaras med en 
ovilja att släppa långsiktiga relationer och ett behov av traditionell kontakt mellan säljare och 
köpare. Behovet av denna kontakt förklarar författarna med att produkternas komplexitet kan 
innebära behov av tekniska experter. Våra respondenter förklarade att få kunder väljer att 
använda den digitala marknadsplatsen dels för att den inte underlättar för dem utan snarare 
innebär mer jobb än via den traditionella säljkanalen. Dels förklarar en respondent att det 
krävs större kunskap från köparen för att det ska bli rätt vid beställningen. Även oviljan att 
släppa långsiktiga relationer nämns av en respondent, som förklarar att denna typ av digitala 
marknadsplatser fungerat ett tag inom transportbranschen men bara så länge det fanns ett 
överutbud av transporter. Så snart utbudet sjönk slutade användandet av digitala 
marknadsplatser då transportföretagen ville värna om sina ursprungliga långsiktiga relationer 
istället. 
 
Smurfit Kappa Kraftliner lägger stort fokus kring logistiska frågor vid detta stadium av 
köpprocessen. Enligt Lapierre (1997) skapas ett värde inom transaktioner mellan 
industriföretag när själva utbytet eller transaktionen äger rum, detta beskrivs som en 
dimension som uppkommer genom handlingar från säljande företaget. Direkt när 
transaktionen är utförd uppkommer en ny nivå där ett användarvärde ska erbjudas till 
köparen. Enligt respondenterna bygger Smurfit Kappa Kraftliners transaction services på det 
som kunden vill ha, vad konkurrenter erbjuder samt vad företaget själv är bra på och tror att 
kunderna vill ha. Naumann (1995, s 82) förklarar att ibland kan köparen i detta stadium finna 
att det är svårt att göra affärer med vissa företag, detta grundar sig oftast i att säljaren inte 
erbjuder den typ av transactionservices som förväntas av köparen. Vi menar att ett försök till 
att undvika detta görs genom den årliga kund undersökningen som genomförs av Smurfit 
Kappa Kraftliner. 
 
Företaget arbetar enligt respondenterna ständigt med att produktutveckla tillsammans med 
sina kunder och kunderna har även tillgång till teknisk support ifall det skulle uppstå några 
problem efter själva transaktionen. Detta menar vi kan bidra till att höja användarvärdet på 
produkten för kunden. Enligt Lapierre (1997) består detta värde av vilka tilläggsvärden 
köparen har erbjudits till det pris de betalat. Författaren menar att de faktorer som fungerar 
som värdeskapare kan delas upp i fyra kategorier; teknisk kvalitet, funktionell kvalitet, 
relationella variabler samt image. Smurfit Kappa Kraftliner arbetar enligt respondenterna 
ständigt med den tekniska och funktionella kvaliteten samt försöker hålla en så god relation 
gentemot kunderna som möjligt. Detta i kombination med företagets image som en av de 
största tillverkarna i Europa uppfyller tidigare författarens kriterier på värdeskapare. Vi som 
författare kan här se tydliga likheter mellan artikelförfattarens kriterier samt de faktorer som 
respondenterna angav vid intervjuerna. Vi poängterar dock att trots att Smurfit Kappa 
Kraftliner kan erbjuda digitala marknadsplatser tycks värdeskapandet ske mer via traditionella 
säljkanaler, alltså i direkt kontakt med säljare via fax, telefon eller e-post. Ett koncept som är 
viktigt för Smurfit Kappa Kraftliner är även deras olika lagerkoncept med 
portaler/centrallager samt lager på plats hos kunden. Detta menar vi kan beskrivas som en 
värdeskapare av relationell variabel. En annan koppling mot både relationella och funktionella 
variabler kan vara företagets lokala säljkontor som kan kundanpassas mot olika marknader 
eller företagets rabatter som de lämnar till kunder som kan acceptera kortare betalningstider. 
Den värdeskapande kategori som Lapierre benämner teknisk kvalitet kan även den kopplas 
mot Smurfit Kappa Kraftliner. Dels sparas arkivprover vid själva tillverkningen av produkten 
vilket kan underlätta framtida undersökningar, dels har teknikerna kontakt med kunderna och 
dels kan teknikerna undersöka produkter som lämnas in för reklamation. 

 
28 



ANALYS 
 

Tabell 3. Sammanfattning av transaction services 
Teori Smurfit Kappa Kraftliner 
Ordersystem Kappa Connect. 
Digitala marknadsplatser Erbjuder Kappa Connect som är en digital 

marknadsplats. Men traditionella säljkanaler 
är det som används i största utsträckning. 

Värdeskapande faktorer Teknisk support, hög kvalitet, arkivering av 
produktprover, lagerkoncept, goda 
relationer, samt image som en av de största 
aktörerna i Europa. 

5.3 Aftersale services 
Aftersale services kan enligt Naumann (1995, s 83) vara att erbjuda köparen tjänster som 
orderstatus, leverans på uttalad tid eller information om eventuella förseningar, hantering av 
klagomål samt service. Författaren menar att leverans på uttalad tid är den viktigaste tjänsten 
att erbjuda mellan industriföretag, dessutom nämner författaren att uppföljning efter 
försäljning är vanligt inom industrin samt att det har till uppgift att undersöka kundnöjdheten. 
Smurfit Kappa Kraftliner har inte utfört någon generell undersökning på vad kunderna 
förväntar sig för aftersale services, men båda respondenterna på säljkontoret nämner att det 
bestäms i dialog med kunden redan vid presale stadiet. Den generella undersökning som 
gjorts är ett årligt dokument som mäter kundnöjdheten inom samtliga stadium av 
köpprocessen, vilket stämmer bra överens med teorin då detta var vad som vanligtvis mättes 
inom industrin vid utvärdering enligt författaren. Båda respondenterna vid säljkontoret 
nämner att basen främst har varit kunderna när de utformat sina aftersale services men att 
även jämförelser mot konkurrenter samt framhävande av interna styrkor kan användas vid 
utvecklandet av aftersale services. En respondent menar att de aftersale services som erbjuds 
har diskuterats med kunden redan vid presale stadiet. Vi menar att detta kan ha en koppling 
till teorin då Cohen, Agrawal och Agrawal (2006) förklarar att aftersale services har som 
uppgift att stödja de produkter som företaget sålt tidigare samt de som produceras nu. En 
respondent förklarar att aftersale services främst är viktiga när kunderna behöver hjälp vid 
eventuella problem och att teknisk personal såsom produktchefer eller tryckexperter ofta i 
sådana situationer åker ut till kunderna för att hjälpa dem. Vi menar att detta stämmer in på 
teorin då Kumar och Kumar (2005) påpekar att bland annat fält service, logistik support samt 
assistans från experter kan utgöra vanliga aftersale services. Den respondent som är ansvarig 
för logistiska frågor menar dock att aftersale services är baserade på de interna styrkorna. Han 
förklarar att tekniken är avgörande och att kunderna har svårt för att kunna uppfatta hur 
kvaliteten är och därför är det viktigt att kunna få hjälp av Smurfit Kappa Kraftliner att utreda 
om det varit något problem med produkterna. Smurfit Kappa Kraftliners avdelning för 
forskning och utveckling är en viktig resurs och de tar stort ansvar för om kunderna blir 
utsatta för så kallade claims, alltså om exempelvis Coca-Cola skulle kräva skadestånd av en 
lådtillverkare som köpt papper av Smurfit Kappa Kraftliner brukar ofta företaget hjälpa sina 
kunder och betala delar av skadeståndet. Detta ger kunden trygghet och fungerar nästan som 
en försäkring till kunden; de vet att även om Smurfit Kappa Kraftliner skulle vara dyrare tar 
de också stort ansvar för fel på produkten samt hjälper kunden att utföra tester på produkterna. 
 
Respondenterna nämnde att kundkontakten inom aftersale services sker först med säljkontoret 
men att även teknisk personal eller produktchefer kan ha kontakt med kunden. Även personal 
inom transportleden kan kontaktas om de är berörda. De olika aftersale services som Smurfit 
Kappa Kraftliner erbjuder sina kunder är mestadels tjänster av teknisk karaktär. Detta kan 
vara genom att testa produkten och utreda hur produkten kan förbättras. Genom dialog med 
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kunderna kan de efter önskemål utforma och förbättra produkten för att passa kundens 
framtida användning bättre. Dessa förbättringar görs då vid Smurfit Kappa Kraftliners 
avdelning för forskning och utveckling. 
 
Identifiering av produkter bör i ett första skede utgöras av att välja huruvida de ska erbjuda 
aftersale services till samtliga produkter enligt Cohen, Agrawal och Agrawal (2006). 
Respondenterna förklarar att det erbjuds till samtliga produkter, dessa tjänster ingår i priset 
vid köpet och erbjuds till alla kunder även om de undviker att erbjuda det till konkurrenter 
eftersom de inte vill bidra med utveckling till konkurrenter. 
 
Skapandet av produkttjänsts portfölj avser valet av vilka tilläggstjänster som ska erbjudas 
och företagen bör enligt författaren analysera vad kunderna efterfrågar för att sedan bestämma 
vad de ska och kan erbjuda sina kunder för tilläggstjänster enligt Cohen, Agrawal och 
Agrawal (2006). Även om Smurfit Kappa Kraftliner inte gör någon specifik underökning på 
vad som efterfrågas i just detta stadium sker ändå en viss undersökning under 
kommunikationen mellan enskilda säljare och kunder. Möjligtvis kan nämnas att en årlig 
undersökning görs via det dokument som skickas ut till kunderna och mäter kundnöjdheten. 
Författarna nämnde även att tidsfaktorn är viktig, alltså hur snabbt företaget kan avhjälpa 
kundens problem (ibid). Detta stämmer överens med respondenternas svar då de förklarade att 
det är viktigt att snabbt ge kunderna besked vid eventuella problem och viktigt att snabbt 
kunna ge assistans i form av hjälp från tekniker. 
 
Val av modell är enligt Cohen, Agrawal och Agrawal (2006) nästa steg och där menar vi att 
Smurfit Kappa Kraftliner använder sig av en så kallad ”cost-plus” modell. Författarna 
förklarar att detta innebär att det är hög prioritet på tjänsten och att kunderna betalar ett fast 
pris baserat på kostnader och förutbestämda marginaler. Detta stämmer ihop med Smurfit 
Kappa Kraftliner som har fasta priser på sina tjänster och alltså inte tar extra betalt för dessa 
tilläggstjänster, samt att deras åtgärder är utvecklade för att ske snabbt och effektivt. Exempel 
på detta är tjänster som prover samt utredningar av produktfel och hjälp till kunderna på plats 
från tekniska experter. 
 
Organisationsstruktur kan påverka hur väl tilläggstjänsterna i aftersale services når kunderna. 
Cohen, Agrawal och Agrawal (2006) menar att det är vanligt att frågor rörande exempelvis 
garantier och reklamationer kan gå genom olika divisioner inom företaget och därför skapa 
problem med kommunikationen mellan dessa divisioner. Vi menar att det finns kopplingar till 
teorin och att företaget har försökt att undvika problemet med dålig kommunikation inom 
företaget. Respondenterna förklarade att exempelvis reklamationer ska utredas inom en på 
förhand fastställd tid.  
 
Skapa produkttjänster för efterköpssituationer innebär för Smurfit Kappa Kraftliner främst 
att de med hjälp av lagerhållning kan skapa efterköpstjänster. Cohen, Agrawal och Agrawal 
(2006) förklarar att det finns olika versioner av lagerhållning som kan tillämpas för att skapa 
tilläggstjänster. Vissa företag väljer att lagra nära eller hos kunderna medan andra lagrar hos 
tillverkarna, kostnaden för säljande företaget blir större vid lager nära kunderna. Båda dessa 
passar in på Smurfit Kappa Kraftliner som lagrar hos kunderna och fyller på lagren samt 
sköter faktureringen, detta gäller främst hos interna kunder. Även centrallager finns som har 
till uppgift att erbjuda ersättningsprodukter åt näraliggande kunder. Även lagerhållning vid 
fabrikerna som exempelvis den i Piteå finns. Författarna menar att det är mycket viktigt att 
företaget kan handla snabbt och förutspå när efterfrågan på dessa tjänster kan vara som störst 
(ibid). Vi menar att detta stämmer bra in på Smurfit Kappa Kraftliner då en respondent 
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menade under tidigare delar av intervjun att aftersale services behövs främst om det uppstår 
problem och då menade samma respondent att det var av stor vikt att meddela problem med 
att exempelvis hålla leveranstider snabbt till kunden. 
 
Övervakning av utvecklingen är enligt Cohen, Agrawal och Agrawal (2006) viktigt eftersom 
kundernas behov ändras hela tiden. Detta kan enligt författarna göras på två sätt, dels kan de 
mäta den tid det tar att åtgärda kundens behov, alltså, ju snabbare hjälp desto högre 
kundvärde. Det andra sättet handlar om ett internt mätsystem där företaget mäter omsättning 
på produkter samt kostnader för utslitning av produkter (ibid). Den förstnämnda kan kopplas 
mot empirin då respondenterna nämnt tidsaspekten som viktig när kunderna behöver hjälp 
med problem som uppstår. Författarna förklarar att företaget även bör övervaka teknologin 
eftersom ändringar där kan innebära att ändringar är nödvändiga inom aftersale services. Vi 
fann att detta stämmer in på Smurfit Kappa Kraftliner eftersom de beskriver att tekniska 
problem i produktionen kan leda till fler aftersale services, de förklarar även att övervakning 
sker och att de kan söka arkivprover för att utreda eventuella fel i produkterna. 
   
Tabell 4. Sammanfattning av aftersale services.  
Teori Smurfit Kappa Kraftliner 
Vad aftersale services baserats på Kunden samt företagets styrkor. 
Funktion Hjälpa kunden att lösa problem. 
Produkter Erbjuds till samtliga produkter. 
Pris Ingår i produktpriset. 
Organisationsstruktur Har ett system de arbetar efter. 
Lagerhållning Har centrallager samt även VMI- lager. 
Övervakning Har uppsikt över marknaden samt 

arkivprover. 
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6. Slutdiskussion 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur industriföretag kan skapa ett ökat kundvärde 
genom att erbjuda tilläggstjänster till sina fysiska produkter i de olika stadierna av 
köpprocessen. För att besvara syftet utformades tre forskningsfrågor: 
 

• FF 1: Hur arbetar säljande industriföretag för att öka kundvärdet genom 
tilläggstjänster i förköpsstadiet? 

• FF 2: Hur arbetar säljande industriföretag för att öka kundvärdet genom 
tilläggstjänster under köptillfället? 

• FF 3: Hur arbetar säljande industriföretag för att öka kundvärdet genom 
tilläggstjänster efter själva köpet? 

 
Dessa forskningsfrågor kommer att besvaras nedan. 

6.1 Forskningsfråga ett 
Studien visar att företaget bygger sina presale services på vad kunden förväntar sig, vad 
konkurrenter erbjuder samt vad företaget kan erbjuda och tror att kunden vill ha. De typer av 
presale services som företaget erbjuder sina kunder är produktprover, tekniska specifikationer 
samt assistans från produktchefer och teknisk expertis i användandet av produkterna. 
Företaget använder sig även av lager och punktlighetskoncept för att kunna garantera 
kunderna leveranser. Studien visar även att företaget arbetar för att ge kunden en god service 
genom att vara tillgängliga dygnet runt. Personalen som arbetar ut mot kunden är utvalda för 
att passa för uppgiften samt erhåller viss utbildning från företaget. Säljkontoren är anpassade 
efter kundernas kulturer detta betyder att de anställda har insikter och kunskaper i kundernas 
kulturer och språk för att kunna ge kunderna en känsla av trygghet genom att de gör affärer 
med en lokal aktör. Studien visar även på att företagets storlek som en av de största aktörerna 
på marknaden i Europa bidrar till att öka kundvärdet genom att storleken ger ett intryck av 
säkerhet och trovärdighet. Kunden kan känna sig bekvämare när de har med en stor aktör att 
göra. Vidare visar studien på att företaget kontinuerligt arbetar på att förbättra sig genom att 
göra årliga utvärderingar med nyckelkunder för att förbättra sina svagheter. 

6.2 Forskningsfråga två 
Studien visar att företaget har baserat sina transaction services på vad kunden vill ha samt vad 
företaget kan erbjuda. I detta stadium kan Smurfit Kappa Kraftliner erbjuda sina kunder ett 
digitalt ordersystem som heter Kappa Connect. Detta kan ses som en faktor som bidrar till att 
öka kundvärdet i detta stadium av köpprocessen. Vidare visar studien att kunderna föredrar att 
inte använda sig av företagets ordersystem utan väljer istället att nyttja mer traditionella 
säljkanaler. Utöver ordersystem erbjuder företaget sina nyckelkunder så kallade VMI-lager 
vilka garanterar snabba leveranser samt snabba och enkla transaktioner. Vidare kan det utläsas 
att företaget innehar en hög kompetens inom papperstillverkning samt att de arbetar flitigt 
med forskning och utveckling. Stora resurser läggs ner inom detta område i samspråk med 
kunderna vilket bidrar till hög kvalitet på företagets produkter. Vidare visar studien att det är 
viktigt för Smurfit Kappa Kraftliner att hålla en nära och god relation gentemot dess kunder. 
Relationstänkandet i kombination med företagets image som marknadsledare inom 
pappersmassaindustrin i Europa utgör faktorer som genererar ökat kundvärde i detta stadium.   
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6.3 Forskningsfråga tre 
Genom studien kan vi utläsa att företaget har baserat sina aftersale services på vad kunden 
förväntar sig samt vad företaget kan erbjuda. I detta fall ligger stort fokus kring att hjälpa 
kunden med att åtgärda problem som uppstår vid användandet av företagets produkter. 
Studien visar även på att den största delen av företagets aftersale services innefattar tjänster av 
mer teknisk karaktär. Produktutveckling i samråd med kunderna är vanligt och målet med 
detta är att förbättra produkterna så att de ska passa kunderna ännu bättre i deras framtida 
användning. En stor del av denna utveckling sker vid Smurfit Kappa Kraftliners avdelning för 
forskning och utveckling i Piteå. Studien visar på att företagets aftersale services ingår i 
produktpriset och dessa tjänster erbjuds till företagets samtliga produkter. För att undvika 
långa väntetider för kunder vad gäller reklamationer och dylikt har företaget en mall de 
arbetar efter, allt för att korta ner svarstiderna. Detta i kombination med lager runt om i 
Europa bidrar till att snabbt kunna leverera ersättningsprodukter. Vidare visar studien att 
företaget har ständig uppsikt över marknaden för att kunna bedöma när behovet av aftersale 
services kan tänkas öka. Detta är mycket beroende av hur pass avancerad produkten är. De 
ovanstående faktorerna bidrar samtliga till att öka kundvärdet i aftersale stadiet. 

6.2 Rekommendationer 
Utifrån resultatet av studien kan vi komma med några rekommendationer åt företaget. Vi 
menar att företaget skulle kunna förtydliga sina strategier kring vilka tilläggstjänster som ska 
erbjudas. Ibland kan kunden vara omedveten om att vissa tilläggstjänster kan erbjudas till 
dem, vilket kanske kan leda till missnöje. Därför kan det vara viktigt att förtydliga vilka 
strategier som ska följas och vilka tilläggstjänster som ska erbjudas. Detta förtydligande gäller 
främst för de typer av tilläggstjänster som Smurfit Kappa Kraftliner själv har utvecklat och 
som kunderna inte är medvetna om. Om kunderna redan i presale stadiet blir medvetna om 
dessa tilläggstjänster så kan det bidra till ett ökat kundvärde i form av att kunden känner att 
företaget arbetar för kundens bästa.  
 
Vi menar även att vissa tilläggstjänster kan vara av en något diffus karaktär, dessa kan behöva 
förtydligas för att kunna erbjudas i större utsträckning. När till exempel tillverkare av 
wellpapp kartonger som köpt produkter av företaget drabbas av skadeståndskrav från en kund 
får tillverkaren ofta hjälp av Smurfit Kappa Kraftliner ifall produktkvaliteten varit bristfällig. 
Det ansvar som företaget tar för deras produktkvalitet fungerar nästan som en dold försäkring 
för kunden. Vi menar att ett sådant outtalat löfte skulle kunna ge kunderna ett större värde om 
det verkligen var uttalat. Därför menar vi att företaget med fördel skulle kunna utveckla denna 
tjänst genom att skapa en försäkring som kunderna kan erbjudas vid köptillfället. 
Försäkringen kan lämpligen utformas så att den fyller samma funktion som tidigare, men är 
tydligare för kunderna. Denna typ av tjänst skulle ge ett intryck till kunderna om att företaget 
har en hög kvalitet på sina produkter eftersom de vågar försäkra produkterna, vilket skulle öka 
kundvärdet ytterligare. 

6.3 Teoretiskt bidrag 
Det teoretiska bidraget i denna uppsats ligger i att vi undersökt vilka typer av tilläggstjänster 
som förekommer på industriella marknader. Detta menar vi är ett annat område än vad 
tidigare undersökningar fokuserat på. Uppsatsen belyser olika teorier som har kunnat 
bekräftas mer eller mindre genom undersökningen som har utförts. Vi har även mer 
branchspecifikt kunnat identifiera de typer av tilläggstjänster som förekommer inom de olika 
stadierna för denna typ av bransch.   
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6.4 Framtida forskning 
Det finns få studier gjorda som fokuserat kring vilka tilläggstjänster som erbjuds till företag 
inom industriella marknaden. Därför skulle det vara intressant att se mer forskning inom detta 
ämne. Uppsatsens fokus har legat kring det säljande företagets perspektiv, därför skulle det 
förslagsvis vara intressant att undersöka liknande frågeställningar ur ett köpande företags 
perspektiv. Vi har även funnit att vissa tilläggstjänster är mer utvecklade än andra och därför 
kan vara intressanta att undersöka ytterligare som exempel VMI-lager. Ett förslag är att 
undersöka mer koncentrerat hur lagerhållning och punktlighetskoncept kan utformas för att 
öka kundernas värde ytterligare. 
   
 
 
 
 
 

 
34 



SAMMANFATTNING 
 

7. Sammanfattning 
Ökad konkurrens på marknaden innebär att nya konkurrensfördelar bör identifieras, detta 
medför att det inte räcker med att erbjuda enbart fysisk produkt utan tilläggstjänster till 
produkten är nödvändigt. Ett säljande företaget kan öka sitt kundvärde genom att erbjuda 
kunderna tilläggstjänster som löser deras eventuella problem som uppstår. Tidigare forskning 
har till stora delar varit inriktad på att mäta nivån av kundtillfredsställelse mellan företag och 
privatpersoner. Det har förekommit lite forskning kring att identifiera tilläggstjänster i en 
industriell marknads miljö. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur industriföretag kan 
skapa ett ökat kundvärde genom att erbjuda tilläggstjänster till sina fysiska produkter i de 
olika stadierna av köpprocessen.  
 
Tilläggstjänsterna kan delas in i tre stadier av köpprocessen, nämligen; presale, transaction 
och aftersale. Utifrån denna uppdelning har vi sedan undersökt vilka tilläggstjänster som 
erbjuds till kunder. Företaget som undersökts är Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå, ett stort 
internationellt pappersindustriföretag. För att besvara vårt syfte har vi intervjuat tre 
respondenter inom företaget, vi har funnit att tilläggstjänster erbjuds inom samtliga stadium 
av köpprocessen. Vid presale stadiet utgörs tilläggstjänsterna av exempelvis produkttester 
samt assistans från teknisk personal. Transaction services utgörs dels av digitala 
marknadsplatser där kunden kan beställa via Internet eller av traditionella säljkanaler. Olika 
lager samt punktlighetskoncept beskrivs även som en tilläggstjänst i detta stadium. Aftersale 
services handlar mycket om att stödja de tidigare sålda varorna, det kan handla om 
reklamationer eller hjälp med tekniska frågor av olika slag. 
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Bilaga: Intervjuguide 
Grundfakta 
 

1. Företagsnamn: 
2. Bransch: 
3. Produktsortiment: 
4. Årlig omsättning: 
5. Antal anställda: 
6. Respondentens namn: 
7. Befattning: 
8. Bakgrund (utbildning & erfarenhet): 
9. År inom företaget: 
10. År i nuvarande befattning: 

 
Presale services 
 

11. Vilka typer av tilläggstjänster erbjuder ni era kunder före köpet? 
 

12. Har företaget någon avdelning för forskning och utveckling 
a. Vad har den för betydelse för era tilläggstjänster? 

 
13. Har ni på något sätt undersökt vad era kunder förväntar sig för presale services? 

a. Hur har ni undersökt detta? 
 
14. Hur har ni utvecklat era presale services? 

a. Vad har ni baserat tjänsterna på? (kunden, konkurrenter eller egna styrkor) 
 

15. Har ni någon typ av informationsdatabas som era kunder kan nyttja? 
a. Berätta hur denna fungerar. 
 

16. Hur arbetar ni för att hålla leveranstider och övriga uttalade avtal? 
 

17. Har ni någon typ av internutbildning för den personal som hanterar kundkontakter? 
a. Har ni krav på vissa typer av färdigheter vid nyanställning? 
 

18. Hur arbetar ni för att vara tillgängliga för era kunder? 
a. Har ni vissa fasta telefontider eller kontorstider för kunderna? 

 
19. Hur vill ni bemöta era kunder? 

a. Försöker ni ge dem något visst intryck av företaget? 
 

20. Hur anpassar ni er kommunikation gentemot kunden beroende på ursprung, kultur och 
typ av kund? 

 
21. Hur arbetar ni för att få kunden att känna trovärdighet gentemot er? 

(namn, rykte, personalen, agerande gentemot kunder) 
22. Hur arbetar ni för att garantera kundernas säkerhet vad gäller finansiellt och 

konfidentiellt material?  
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23. Har ni någon typ av utvärdering på era presale services? 

a. Hur går det isåfall till? 
 
Transaction services 
 

 
24. Vad erbjuder ni era kunder för typer av tilläggstjänster under själva 

transaktionsstadiet? 
a. Hur fungerar erat ordersystem? 
b. Har era kunder tillgång till det? 
c. Har ni någon form av reklamationstjänster och hur fungerar de? 

 
25. Har ni på något sätt undersökt vad era kunder förväntar sig för transaction services? 

a. Hur har ni undersökt detta? 
 
26. Hur har ni utvecklat era transaction services? 

a. Vad har ni baserat tjänsterna på? (kunden, konkurrenter eller egna styrkor) 
 
27. Hur ser betalningsvillkoren ut för era kunder? 

a. Har samtliga kunder samma villkor? 
 

28. Använder ni er av digitala marknadsplatser eller något annat Internetbaserat 
hjälpmedel för att kommunicera med era kunder? 

a. Vilket syfte har i så fall detta hjälpmedel? 
b. Hur är denna uppbyggd? (specifik funktion, speciell sektor, produkter och 

tjänster) 
c. Hur prissätter ni era produkter? 
d. Har någon part (säljare eller köpare) en speciell fördel av marknadsplatsen? 
 

29. Använder ni er av traditionella säljkanaler? 
a. Vad kännetecknar dessa kanaler? 
 

30. Utvärderar ni de transaction services ni erbjuder på något sätt? 
a. Hur gör ni detta? 

 
Aftersale services 

 
31. Har ni på något sätt undersökt vad era kunder förväntar sig för aftersale services? 

a. Hur har ni undersökt detta? 
 
32. Hur har ni utvecklat era aftersale services? 

a. Vad har ni baserat tjänsterna på? (kunden, konkurrenter eller egna styrkor) 
 
33. Vilka inom organisationen brukar ha kundkontakt med det köpandet företaget under 

aftersale stadiet? 
 
34. Vad erbjuder ni för typer av aftersale services till era kunder? 

a. Erbjuder ni dessa tjänster till samtliga produkter? 
b. Erbjuder ni samtliga kunder samma typer av tjänster? 
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c. Kostar dessa typer av tjänster extra eller ingår de i köpet? 
 

35. Hur skiljer sig tilläggstjänsterna för olika marknadssegment och produkter? 
 

36. Har ni någon form av orderstatussystem som era kunder kan nyttja? 
a. Hur fungerar den? 
 

37. Hur informerar ni kunder om eventuella leveransförseningar? 
 

38. Hur hanterar ni klagomål från era kunder? 
 

39. Har ni något lager för att kunna erbjuda ersättningsprodukter? 
a. Var är dessa placerade geografiskt i förhållande till era kunder? 
 

40. Har ni olika prioriteringsordning på era kunder vad gäller nyttjandet av era aftersale 
services? 

a. Finns det någon typ av tjänst som ni enbart erbjuder till nyckel kunder? 
 

41. Arbetar ni på något sätt för att kunna förutspå när efterfrågan på aftersale services är 
som störst? 

a. Hur, utveckla? 
 

42. Utvärderar ni de tilläggstjänster ni erbjuder inom efterköpsstadiet på något sätt? 
a. Hur sker denna utvärdering? 
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