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Sammanfattning 
Rapporten behandlar hur interaktiva webbtjänster påverkar kundrelationen. 
Undersökningen omfattar en fallstudie på FCC Software samt intervjuer med tre av 
företagets kunder. Företagets befintliga tjänster har legat till grund för 
undersökningen. Då befintlig litteratur anser att företag inte använder den interaktiva 
potential som Internet ger har undersökningen fokuserat på hur de interaktiva tjänster 
som företaget tillhandahållet uppfattats hos kunderna. Undersökningen har 
genomförts med ett perspektiv som omfattat företag och kund för att se vilka likheter 
och skillnader som fanns mellan de båda parterna i avseende på hur tjänsterna 
påverkar kundrelationen. Vid samtliga tjänster har värdet ökat på kundrelationer 
enligt båda parter fast med olika aspekter på kundrelationen. Kunderna har främst 
upplevt ökad kundnytta och kvalitet medan företaget upplevt ökad lönsamhet, ökad 
kunskapsbas samt en bättre dialog med kunden. Möjligtvis behöver företag en bättre 
motivering än ökad kundnytta för att utveckla interaktiva webbtjänster. 

Nyckelord: Webbtjänster, Kundinteraktion, Kundrelationer, E-post, Fallstudie 
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1 Inledning 
Allt eftersom konkurrensen hårdnar ställs högre krav på att företagen stärker sina 
kundrelationer. Storbacka m.fl. (2000) menar att det finns möjligheter att öka värdet 
av kundrelationerna. Gummesson (1998) menar vidare att leverantörens intresse blir 
alltmer riktat mot att behålla, vårda och utveckla existerande relationer. 

Wikström m.fl.(1998) menar att det finns egenskaper som krävs hos företaget för att 
nå ett givande samarbete mellan företag och kund. De egenskaper som företaget 
måste besitta är interaktion med kunden, interaktion av kunskapsflödena i 
värdestjärnan samt internt gränsöverskridande.  

Om företaget i ett nära samarbete med kunden kan utveckla tjänster gemensamt kan 
dessa tjänster rimligtvis på ett bättre sätt uppfylla kundernas behov och därmed öka 
kundnyttan. Med ökad kundnytta upplevs också produkten som en produkt med högre 
kvalitet. Sandholm (1995) menar att tjänster av god kvalitet kännetecknas av att de 
ger kunderna kundnytta genom att de har de egenskaper som kunderna behöver eller 
önskar. Kotler (2000) menar vidare att resultatet av hög kundnytta är kunder som är 
lojala mot leverantören. 

Bauer m.fl. (2002) anser att ett företag skall fokusera på ökad kundnytta. Om ett 
företag kan öka den upplevda kundnyttan så ökar även förtroendet för företaget. Det 
gör även att relationen mellan företag och kund blir stabilare. 

Att tillföra IT stödda tjänster kan vara ett möjligt sätt att öka kundnyttan samt ett sätt 
att knyta kunden närmare företaget. Bauer m.fl. (2002) menar att Internet är väl 
lämpat för att öka kundnyttan. Vidare menar författarna att företag har några svaga 
punkter i utnyttjandet av interaktiva webbtjänster. Dessa svagheter avspeglas i att det 
interaktiva samröret endast finns mellan kunderna istället för att det interaktiva 
samröret sker mellan företag och kund. Bauer m.fl. (2002) anser att kopplingen 
mellan företag och kund är viktig och att denna kan förbättras med interaktiva 
webbtjänster. 

Att undersöka vilka möjligheter som finns att skapa en gynnsam kundrelation med 
hjälp av interaktiva webbtjänster är av intresse för företag, som önskar öka 
kundnyttan samt vill knyta sina kunder närmare, eftersom de egenskaper som 
karakteriserar Internet ger stora möjligheter till detta. Internet är därmed ett medium 
företag bör utnyttja vid användande av interaktiva webbtjänster. Bauer m.fl. (2002) 
anser att en undersökning där både företag och kunder är intervjuade om hur de ser på 
sin relation över Internet kan ge viktiga nya insikter. 

Min avsikt med detta arbete är att undersöka hur befintliga interaktiva webbtjänster 
påverkar kundrelationen från två håll. Att undersökningen genomförs med både kund 
och företags synpunkter kan ge nya insikter om vilka likheter och skillnader som finns 
hos uppfattningen av interaktiva webbtjänster påverkan på kundrelationen hos företag 
respektive kund. 
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2 Bakgrund 
Kapitlet beskriver termer och begrepp som är relevanta för förståelsen av 
problemområdet.  

2.1 Internet 
Kapitlet beskriver kort om Internets historia samt om hur Internet ser ut i dagsläget. 

2.1.1 Historik 

Ursprunget till Internet är Arpanet. Det utvecklades från 1969 för att knyta samman 
datorer vid amerikanska forskningsinstitut landet runt. Syftet var enligt Jakobsson 
(1998) att ge forskare möjlighet att dela på den knappa resurs som datorkapacitet 
utgjorde på den tiden. Abbate (1999) menar att de universitet som ej var uppkopplade 
till Arpanet var avundsjuka eftersom de såg hur de universitet som var förbundna till 
Arpanet ökade sin kommunikation och samarbete. Detta skapade en efterfrågan från 
övriga universitet där dataforskare såg det som en stor nackdel att ej ha tillgång till 
den resurs som Arpanet utgjorde. Vidare menar författaren att 1985 var Arpanet öppet 
endast för forskarinstitutioner, icke vinstdrivande företag samt statlig verksamhet. Det 
var dock fortfarande förbjudet med någon form av kommersiell tillämpning på 
Arpanet. Jakobsson (1998) menar att 1985 hade benämningen Internet blivit 
vedertagen för de många samverkande nät jorden runt som kommunicerar med hjälp 
av protokollet TCP/IP. Protokollet används till de tjänster som finns på Internet, som 
exempelvis e-post. Enligt Abbate (1999) privatiserades Internet i början av 90-talet 
vilket ledde till att Internet kommersialiserades. Författaren menar vidare att många 
företag som tidigare haft sitt eget privata nätverk nu istället kopplade upp sig mot 
Internet och avvecklade stora delar av sina egna nätverk. 

2.1.2 Internet i dagsläget 

Ett företag kan enligt Sadowski (2002) i dagsläget börja använda Internet till en låg 
investeringskostnad och utan en befintlig och avancerad kommunikations 
infrastruktur. Detta har öppnat upp för nya möjligheter för små och medelstora företag 
att investera i Internetbaserade tjänster och mjukvara. Vidare menar författaren att 
användandet av Internetmjukvara och tjänster är ett försök att länka ihop Internet med 
de möjligheter som det skapar för företaget. Sadowski m.fl. (2002) menar vidare att 
Internet sträcker sig utanför företagets ramar och kan därför användas som ett 
gränssnitt mot företagets kunder. Gränssnittet kan exempelvis bestå av e-post eller via 
webbapplikationer. 

Sadowski m.fl. (2002) menar att den faktor som främst driver på utvecklingen för 
företag att använda Internet är kommunikationskraven. Dessa krav formas efter de sätt 
ett företag kan kommunicera. Författaren menar vidare att kommunikationen kan vara 
formell eller informell, baserad på teknologi eller genom personlig kontakt. Att 
använda Internet som kommunikationsmedium är relaterat till de behov som uppstår 
när företaget vill kommunicera med partners, konkurrenter och kunder. 

Beroende på vilken bransch företaget verkar inom är behovet av att använda Internet 
olika stora. Enligt Sadowsky m.fl. (2002) har företag verkande inom tjänstesektorn 
varit mer engagerade att ta tillvara på Internets möjligheter än företag verkande inom 
transport och konstruktionssektorn. 
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World Wide Web är ett hjälpmedel för att finna information i Internet, lagrad som text 
bild, ljud och video i datorer över hela världen. Webben är uppbyggt kring ett grafiskt 
gränssnitt och är plattformsoberoende (Jakobsson, 1998). Författaren menar vidare att 
webben kan förändra en hel branschstruktur genom att göra traditionella mellanhänder 
överflödiga och skapa nya i dess ställe. Aktiva företag kan utveckla helt nya lösningar 
på sina kunders problem, lösningar som sätter traditionell konkurrens ur spel. Dock 
menar Wikström m.fl. (1998) att IT är en sekundär möjliggörare och inte någonting 
som i sig skapar förändringar. Cockburn m.fl. (1996) menar att webben attraherar 
företag eftersom det finns många olika användningsområden: 

• Publicitet, marknadsföring och annonsering: 

WWW är ett medium för företag som vill göra reklam för sig själva. Webben är 
både flexibel och interaktiv och de flesta företag har enligt författarna egna 
hemsidor. 

• Direkt online-försäljning: 

Cockburn m.fl. (1996) menar att om direktförsäljningen kommer förbi de hinder 
som finns i avseende på säkerhet och acceptans av webben finns stor potential för 
direkt online-försäljning. Författarna menar vidare att webben ger möjlighet att 
virtuellt studera företagets produkter och tjänster i detalj. Företaget kan med hjälp 
av webben presentera sina produkter med bilder och ljud tack vare webbens 
multimediala egenskaper. 

• Forskning och utveckling: 

Företag som i någon form är involverade i forskning och utveckling kan använda 
Internet som ett komplement för insamling av information. Information och data 
finns tillgängligt till en låg kostnad. Tetzeli m.fl. (1994) förklarar hur ett företag 
på Internet kan ställa en fråga i ett diskussionsforum och få tillbaka råd på hur 
företaget skall lösa problemet. Cockburn m.fl. (1996) menar vidare att alternativt 
kan de stora databaser som finns på Internet utnyttjas i forskning och 
utvecklingssyfte. 

• Kommunikation: 

Den tjänst på Internet som företagen enligt Cockburn m.fl. (1996) använder 
flitigast vid kommunikation är e-post. Detta eftersom tjänsten är snabb, lätt att 
använda samt länkar samman så många företag. 

• Partnerskap: 

När länkar formas mellan företag är det enkelt för dem att kommunicera över 
Internet. Detta underlättar för att ingå partnerskap. Cockburn m.fl. (1996) menar 
att företagen skall vara eftertänksamma vilka delar av verksamheten som kopplas 
upp mot nätet då dataintrång kan vara ett hot mot verksamheten. 

I undersökningen som Cockburn m.fl. (1996) utförde gavs företagen chansen att 
beskriva hur deras webbsidor skulle vidareutvecklas. Det framkom då att den 
viktigaste faktorn var att öka interaktiviteten med besökare på webbsidan. 
Respondenter i studien menade att interaktiva webbtjänster skulle öka interaktiviteten 
med kunder, leverantörer och distributörer. Vidare menade respondenterna att 
utvecklingen av företagens webbsidor skulle gå från att förmedla information till att 
låta användaren få ett mer interaktivt utbyte av information. 
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2.2 Interaktiv affärslogik 
Enligt Wikström m.fl. (1998) kan företaget genom att interagera med kunden knyta 
kunden till sig som en värdefull medproducent och inte bara som en traditionell kund 
eller konsument. Författarna menar vidare att det interaktiva företaget har tvingats att 
omvärdera kunden. Kunden är inte längre ett objekt utan ett subjekt, någon man 
medvetet samspelar med för att få den feedback som är nödvändig för att utveckla 
framtidens produkter. Den här omvärderingen från objekt till subjekt innebär att 
kunden antas ha både kunskaper om produkten och förmåga att artikulera sina 
preferenser på ett självständigt sätt. För att nå framgång krävs att företaget skapar en 
dialog med kunden för att kunna ta till vara denna hittills dolda och ofta outnyttjade 
kompetens (Wikström m.fl., 1998).  

Författarna menar vidare att IT är det mest närliggande för att samspela med andra 
aktörer. Sandholm (1995) menar vidare att IT möjliggör att återföringen av 
information kan effektiviseras. Dutta m.fl. (1999) menar att Internets online och 
realtids egenskaper gör att kundrelationer kan göras mer interaktiva. Författarna 
menar vidare att ökad interaktivitet förädlar kundrelationen och skapar nya 
möjligheter till produktdesign och kundservice. 

2.2.1 Den traditionella affärslogiken 

Wikström m.fl. (1998) menar att det sätt den traditionella affärslogiken marknadsför 
sina produkter kallas i den företagsekonomiska begreppsvärlden för 
transaktionsmarknadsföring. Det är idag det förhärskande sättet för ett företag att 
kommunicera med marknaden, dvs både faktiska och potentiella kunder. Författarna 
menar vidare att transaktionslogiken innebär att det enda sättet att åstadkomma en 
varaktig relation med kunderna är en konkurrenskraftig kärnprodukt kompletterad 
med den positiva image som företaget eller varumärket uppnått. Olika kringtjänster 
runt produkten kan också hjälpa till att förstärka relationen. Dyker en konkurrent upp 
med en liknande produkt kan reklaminsatser hjälpa företaget att behålla kunden. 
Wikström m.fl. (1998) anser att i de flesta fall blir dock priset den avgörande faktorn. 
Ett företag som erbjuder ett lägre pris eller bättre villkor blir direkt en farlig 
konkurrent eftersom det inte finns någon djupare relation som håller fast kunden vid 
kärnföretaget. Kunden har här objektstatus gentemot företaget (Wikström m.fl., 
1998). 

Vidare menar författarna att det finns flera olika teorier om hur företagen bäst skapar 
en produkt som genererar ett värde för kunden. Den dominerande teorin bygger på att 
det bäst sker genom en logiskt uppbyggd kedja av aktiviteter som inköp, tillverkning, 
marknadsföring, distribution, service, med mera. I den företagsekonomiska 
begreppsvärlden kallas de här efter varandra kopplade företagsaktiviteterna för 
värdekedjan  (Wikström, 1998). Precis som vid transaktionsmarknadsföringen har 
konsumenten här ett objektstatus visavi företaget och är endast involverad i köp och 
konsumtion, dvs. i den sista länken i kedjan. Tänkandet bakom kedjan brukar enligt 
Wikström m.fl. (1998) kallas för linjärt och endimensionellt. Varje aktör tillför värde 
till produkten i sitt eget slutna system, bakom stängda dörrar. 

Enligt Wikström m.fl. (1998) uppfattas ett företags verksamhet vanligtvis som en 
sekvens av aktiviteter, genom vilka den generativa processen, som syftar till att skapa 
nya kunderbjudanden och förbättra redan existerande, föregår den produktiva 
processen som är inriktad på att producera det som redan skapats. Detta leder sedan 
automatiskt till den representativa processen, dvs. till överföring av det som 
producerats till marknaden.  
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Dessa principer finns sammanfattade i figur 1 : 

 
Figur 1. Illustration på hur kunskapsöverföring sker i den traditionella affärslogiken.                       
Hämtad från Wikström m.fl. (1998, s43). 

 

Wikström m.fl. (1998) menar att denna stegvisa arbetsform är tidskrävande och 
kunskapsbasen förblir begränsad. En annan nackdel är att det här sättet att jobba kan 
vara mycket riskfyllt. När kundernas efterfrågan förändras kan det bli svårt att sälja 
det som redan producerats. 

2.2.2 Den nya affärslogiken 

Wikström m.fl. (1998) menar att i den nya affärslogiken ser man marknadsföring som 
ett sätt att skapa, vidmakthålla och utveckla relationerna till kunder och andra aktörer. 
Anledningen är att målen för alla inblandande parter skall uppnås samt att en 
långsiktig samarbetssituation skall uppstå. Kunden har här, till skillnad från det 
traditionella sättet, ett subjektstatus gentemot företaget. Jakobsson (1998) menar 
vidare att målet med relationsmarknadsföring är att utveckla och sälja produkter som 
är anpassade till kunden snarare än att få kunden att köpa det som företaget vill sälja. 
Författaren menar vidare att för att lyckas med detta krävs en kontakt med kunden 
som baseras på ett ömsesidigt givande och tagande. Relationskommunikation, den 
interaktiva kommunikationen, har blivit viktigare på dagens marknader eftersom 
masskommunikation saknar den flexibilitet som krävs för att anpassa sig efter 
kundernas informationsbehov. Jakobsson (1998) menar att i dag krävs en 
tvåvägskommunikation med möjlighet till snabbare och större kunskapsuppbyggnad 
om kundens behov, krav, beteende och attityder. Vidare menar Wikström m.fl. (1998) 
att det idag sannolikt är få företag som fullt tillämpar relationsmarknadsföring istället 
för transaktionsmarknadsföring men att fenomenet existerar och blir mer utbrett. 

Enligt Wikström m.fl. (1998) är värdekedjan det vanligaste sättet att skapa värde idag, 
dvs. de flesta företag använder sig av den affärslogiken. Dock menar författarna att ett 
annat sätt att skapa värde börjar utmana det traditionella sättet. I den moderna 
begreppsvärlden kallas det nya sättet att organisera värdeskapande för värdestjärnan. 
Här involveras kunden tidigt i processen och samarbetar med företaget och andra 
under hela den värdeskapande processen, d.v.s. kunden har ett subjektstatus gentemot 
företaget. Aktörerna samarbetar med varandra i ett öppet interaktivt system där 
producenten möjliggör för kunden att själv skapa värde. Kunden blir därmed en aktiv 
medproducent i den värdeskapande processen. 

När företaget följer denna logik kan det betraktas som en lärande organisation och 
inte bara som en producerande organisation. Wikström m.fl. (1998) menar att 
företaget nu kan betraktas som ett kunskapssystem. 
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Wikström m.fl. (1998) anser att det är viktigt att inkludera kunderna som partners 
istället för att behandla dem som objekt att sälja till. Detta görs bäst enligt författarna 
genom att låta hela den värdeskapande processen ske tillsammans med kunden och 
med beaktande av dennes situation. Det här förfarandet säkerställer en typ av 
kunskapsinput som ingen annan aktör i värdekedjan besitter och som utgör ett 
ofrånkomligt element i värdet för kunden, nämligen funktionell kvalitet. Utifrån detta 
perspektiv får systemmodellen med dess input, process och output en ny form som 
visas i figur 2 : 

 

 

 

Figur 2. Illustration på hur det nya sättet att tänka där kunden ingår som aktiv part fungerar. 
Hämtad från Wikström m.fl. (1998, s45). 

 

Den enkelriktade företag-kund relationen är nu en interaktiv process. Både företag 
och kund bidrar med kunskap till den värdeskapande processen, och båda parter får ut 
kunskap och värde ur den. Grönroos (2000) menar att kunden är den som förmedlar 
information, ställer frågor samt ger klagomål. Vidare menar författaren att kundens 
handlingar inte bara ger input till vilka tjänster som skall produceras utan även ger 
personalen på företaget en god insikt på vad kunden efterfrågar. Beroende på hur väl 
kund och leverantör kan kommunicera med varandra, kommer dessa interaktioner 
medverka till hur processen upplevts (Grönroos, 2000). 

Genom att arbeta interaktivt med kunden skapas möjligheter att öka värdeskapande 
också på ett annat sätt, nämligen att omfördela rollerna mellan parterna. Den 
vägledande principen är enligt Wikström m.fl. (1998) att varje aktivitet skall utföras 
av den part som är bäst skickad för uppgiften och som kan utföra den bäst och 
billigast. Exempelvis kan en billeverantör erbjuda finansierings- och 
försäkringstjänster, fasta priser på inbytesbilar mm. Detta kunde de göra eftersom hela 
paketet representerade ett större värde för kunden jämfört med om denne skulle köpa 
alla dessa perifera tjänster på egen hand.  

Wikström m.fl.(1998) menar också att ett större värde även kan skapas genom att 
omfördela rollerna på ett annat sätt, genom att öka kundens engagemang. Att arbeta 
nära kunden innebär att det som producerats är sålt innan det tillverkats. Detta är en 
stor fördel eftersom det minskar marknadsriskerna. Kan företaget även samarbeta med 
partners och underleverantörer kan utvecklingskostnader elimineras och 
investeringarna hållas nere. Wikström m.fl. (1998) anser att detta borde vara en ytterst 
attraktiv arbetslogik. 
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Enligt Wikström m.fl. (1998) måste företaget ha vissa egenskaper för att lyckas med 
denna affärslogik. Dessa tre egenskaper är följande: 

• Interaktion med kunden. 

Det är i samarbete med kunden som företaget kan skaffa och vidareutveckla en 
alldeles speciell typ av unik kunskap. 

• Interaktion av kunskapsflödena i värdestjärnan  

Innebär att de olika kunskapsflödena som finns, exempelvis med kund, olika 
leverantörer och t o m konkurrenter skall interagera med varandra. Dessa 
processer skall ske samtidigt och inte sekventiellt.  

• Internt gränsöverskridande 

I produktionen interagerar företaget över avdelningsgränser, vilket också ökar 
kunskapsbasen när man fattar beslut. 

Wikström m.fl. (1998) talar om värdet av att interaktivt arbeta med kunden då 
företaget lär sig nya saker samtidigt som företaget skapar värde för kunden. 
Författarna menar vidare att konsekvenserna av den nya affärslogiken resulterar i att 
företag kan komma fram med bättre kunderbjudanden. Genom att utnyttja alla 
tillgängliga resurser kan både företag och kund få ut ett ökat värde av kundrelationen.  

För att överhuvudtaget kunna ha en interaktion med kunden krävs det att företaget har 
en relation till kunden. Denna process som brukar benämnas kundrelation beskrivs 
nedan. 

2.3 Kundrelation 
En kundrelation definierar Storbacka m.fl. (2000, s8) på följande sätt: ”Kundrelation 
är en process mellan kund och leverantör, som består av möten som omfattar 
resursutbyten mellan leverantörens och kundens värdeskapande processer” 

Enligt Sandholm (1995) måste man för att nå framgångar inom kvalitetsområdet ha 
god återkoppling av information från kunderna. Kundernas uppfattning om hur 
tjänsterna möter behov, förväntningar och krav bör föras tillbaka till företaget och där 
användas som underlag för förbättringsarbete (Sandholm, 1995). Vidare föreslår 
Gummesson (1998) att leverantörens intresse blir alltmer riktat mot att behålla, vårda 
och utveckla existerande relationer. Skälet till att satsa på existerande kunder menar 
författaren är att företaget alltmer ser kunden som företagets viktigaste resurs. Vidare 
menar Bauer m.fl. (2002) att fokus skiftat från att företaget letar efter nya 
marknadsandelar till att företaget fokuserar på den befintliga marknadsandelen och de 
kunder som finns där. Studier har gjorts att det är upp till fem gånger dyrare att skaffa 
nya kunder än att underhålla de befintliga (Bauer m.fl., 2002). 

Sandholm (1995) menar att de marknadsmässiga förhållandena är olika för företag 
som vänder sig till konsumenter än för företag som vänder sig till andra företag och 
organisationer. Författaren menar vidare att dessa olikheter innebär skillnader i hur 
företagen arbetar gentemot sina kunder. I det senare fallet menar författaren att 
kunderna besitter goda kunskaper om produkterna och ofta förfogar över expertis. 
Sandholm (1995) menar vidare att marknaden i detta fall består av ett fåtal kunder, 
många av dem betydelsefulla i ekonomiskt avseende. Denna marknadssituation passar 
den nya affärslogiken eftersom kunderna besitter expertis och är identifierade av 
företaget. 
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Storbacka m.fl. (2000) menar att när relationer till kunder förfinas sker vanligen en 
kraftig ökning av relationsvärdet. En kundrelation kan vara värdefull för ett företag av 
många skäl. Författarna menar att det finns ett antal faktorer som påverkar värdet av 
en kundrelation: 

• Relationsvinst 

Relationsvinst är lönsamheten hos en specifik kundrelation inom en viss 
tidsperiod, d.v.s. de intäkter som relationen genererar subtraherat med de 
kostnader som relationen genererar. En kundrelation som är lönsammare än andra 
skapar ett större positivt kassaflöde för företaget. Författarna menar att den 
viktigaste faktorn vid mätandet av värdet på en relation är relationsvinsten. 

• Kundmedverkan 

Författarna menar vidare att en förutsättning för att en relation skall utvecklas i en 
positiv riktning, är att kunderna aktivt delar med sig av sin kompetens. Storbacka 
m.fl. (2000) anser t.o.m. att olönsamma relationer kan vara värdefulla eftersom de 
tvingar företag att lära och utvecklas. Författarna anser därför att ur 
relationsvärdets perspektiv är ömsesidigt lärande avgörande. 

• Kompetensvärde 

Relationsvärdet kan enligt författarna inom vissa branscher bedömas på basis av 
kundkompetens. Storbacka m.fl. (2000) menar att krävande kunder som tar 
mycket tid är ofta värdefulla, eftersom de för in en kompetens i relationen som 
företaget självt saknar. Författarna påpekar därför att kunderna tvingar företaget 
att utveckla ny kompetens och fungerar på detta sätt som en förändringsagent.  

• Referensvärde 

Med referensvärde menar Storbacka m.fl. (2000) att kunden ofta har ett 
referensvärde på marknaden. Författarna menar vidare att relationsvärdet påverkas 
också av de kontakter som kan fås genom kunden. Starkt engagerade kunder som 
är beredda att rekommendera företagets arbete, är värdefulla eftersom de märkbart 
bidrar till uppkomsten av nya relationer. 

• Relationens livslängd 

Storbacka m.fl. (2000) anser att värdet till stor del är beroende av relationens 
livslängd. Långa relationer är som regel mer värdefulla än korta. Anledningen till 
detta anser författaren är att en relation som existerat en viss tid har en mera solid 
grund att stå på genom de bindningar som uppstått under relationen. Styrkan i en 
relation påverkar dess varaktighet. En stark relation överlever smärre problem. 
När en relation är stark finns det avsevärt fler möjligheter att öka värdet. Vidare 
menar Storbacka m.fl. (2000) att ju större av kundens medvetande, känslor och 
plånbok ett företag kan erövra, desto starkare är oftast relationen. Författarna 
anser att den dominerande uppfattningen är att livslängden huvudsakligen 
påverkas av kundtillfredsställelse. Författaren menar vidare att 
relationslivslängden även beror på kundens lojalitet. Lojalitet kan i sin tur 
påverkas av andra saker än kundtillfredsställelse som exempelvis 
kundengagemang. 

Efter det att en relation har etablerats, kan företaget inleda utvecklingsarbetet genom 
att på ett systematiskt sätt höja relationens värde. Ett företag kan enligt Storbacka 
m.fl. (2000) ta sig an denna uppgift med utgångspunkt i olika perspektiv: 
relationsvinst, referensvärde, dra nytta av kundkompetens m.m.  
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Bauer m.fl. (2002) anser att Internet är väl lämpat till att utveckla kundrelationer då 
Internet erbjuder nya möjligheter som kan öka både kundtillfredsställelse och 
kundengagemang. 

2.4 Kundrelationer på WWW 
Att aktivt arbeta med kundvård innebär att företaget försöker stärka kundrelationen. 
Jakobsson (1998) menar att webben ger stora möjligheter att utöka och förbättra 
kundstöd och kundvård. 

Jakobssons (1998, s60) definition på kundvård lyder : ”Kundvård är en långsiktig 
strategi där företaget med engagemang genomför aktiviteter för att tillfredsställa 
kundernas behov och önskemål med syfte att förstärka relationen till kunden”.  

Exempelvis menar Jakobsson (1998) att webben ger möjlighet till individuell 
kommunikation på stora kundmassor genom kunddatabaser, där stora mängder 
information bearbetas till en låg kostnad. Författaren menar vidare att bedriva 
kundvård enbart via webben är otillräckligt och bör ses som ett komplement till andra 
medium. 

Bauer m.fl. (2002) menar att insamling av information från kunder och skapande av 
en atmosfär som präglas av förtroende, kundtillfredsställelse samt åtagande är viktigt 
för upprättandet och underhållet av kundrelationen. Författarna menar vidare att 
Internet är ett innovativt instrument för formandet av kundrelationen och att WWW är 
den viktigaste delen av Internet. Författarna menar vidare att webben kan karaktiseras 
med följande utmärkande kännetecken. Dessa kännetecken har legat till grund för den 
undersökning Bauer m.fl. (2002) utfört. 

Konstant tillgänglighet av information : 

Med konstant tillgänglighet av information menas enligt Bauer m.fl. (2002) att 
information som är sparad på WWW kan nås närsomhelst. Eftersom informationen är 
elektronisk och inte fysisk så kan informationen flyttas vart som helst inom loppet av 
ett fåtal sekunder.  

Enligt den undersökning Bauer m.fl. (2002) har gjort är närvaron av konstant 
tillgänglighet av information beroende på tre faktorer. Den första är tillgängligheten 
av informationen beroende på hur designen på hemsidan är utförd. Den andra faktorn 
är servern som publicerar sidorna kan vara nere och därmed är obrukbar. Den tredje 
faktorn är att servern kan vara överbelastad och därmed obrukbar.  

Vidare menar författaren i sin undersökning att hög tillgänglighet är förutsatt när 
servern inte är nere eller när trafiken är låg. Designen på hemsidan har endast en 
mindre effekt med avseende på tillgänglighet av information. 

Interaktivitet : 

Interaktivitet innebär enligt Bauer m.fl. (2002) att information som en användare får 
tillhanda beror på vad han eller hon tidigare matat in. Till exempel tillåter webben att 
man förflyttar sig mellan en mängd olika webbsidor som är länkade till varandra. 
Länkarna mellan dessa sidor är ofta markerade så att användaren lätt hittar dessa 
länkar. Beroende på vilken länk användaren klickar på får han eller hon upp olika 
data. 



Bakgrund 

10 

Bauer m.fl. (2002) fann i sin undersökning att återkoppling mellan kund och företag 
var för företagen minst viktig för uppbyggnaden av en kundrelation. Enligt författaren 
använder företag uppenbarligen inte de fördelar som Internets utsträckning ger till att 
lära sig mer om sina kunder. Detta kan enligt författaren bero på bristande 
databaskunskaper vid hantering av information. Dock menar författarna vidare att 
kunderna själva interagerar med varandra och använder olika nyhetsgrupper för att 
diskutera erfarenheter upplevda med företaget. Wikström m.fl. (1998) talar om värdet 
av att interaktivt arbeta med kunden då företaget lär sig nya saker samtidigt som 
företaget skapar värde för sina kunder. Bauer m.fl. (2002) anser att företag skall 
överväga att själva medverka i nyhetsgrupper för att undvika samlingar med kunder 
som är ute på fel spår. Vidare menar författarna att kunder som utbyter information 
med varandra om företaget tyder på att kunderna har ett intresse av företaget. Dock 
skall Internet inte användas som medium för att försöka lösa konflikter mellan företag 
och kund. 

Effektiv förmedling av information : 

Information kan inte bara bli uppdaterad oavsett tidpunkt och till en låg kostnad, utan 
webben har även multimediala egenskaper. Produkter och tjänster som erbjuds via 
WWW behöver inte endast presenteras visuellt utan även med ljud. Dessutom, en 
potentiell kund kan på vissa sidor erbjudas en elektronisk provversion via Internet.  

Bauer m.fl. (2002) menar att effektiv förmedling av information kan uttryckas som 
”att lätt hitta företagets information på hemsidan”. Vidare medverkar ”lätt navigering 
bland informationen som ges av företaget” till uppbyggnaden av kundrelationen, dock 
skall svar på vanliga frågor (FAQ) inte överskattas. Bauer m.fl. (2002) anser att även 
om FAQ är kostnadseffektivt för företaget föredrar kunderna individuella svar på 
deras frågor och problem. Vidare menar författarna att om företaget på ett för kunden 
tillfredsställande sätt kan förmedla informationen ökar kundens chans att lära sig mer 
om företaget. Därmed kan också kunden få ett ökat förtroende för företaget. 
Författarna menar vidare att kunderna har en kritisk syn på information som 
förmedlas till dem på Internet. Kundnyttan ökar inte av en effektiv förmedling av 
information utan författaren anser att kundnyttan snarare kan öka av de produkter och 
tjänster som kan förmedlas. 

Individualism : 

Realtidsinteraktivitet gör det möjligt att individualisera kommunikationen. Webben 
låter användaren välja informationen individuellt. Fördelarna med massmedium 
kombineras här med direkt individuell kontakt med kunden. Detta leder till att kunden 
kan erbjudas specifik, relevant och färsk information. Det tillåter även individuell 
design på produkter överensstämmande med kundens krav och det han föredrar, vilket 
resulterar i en optimal och skräddarsydd inställning av produktens kvalitet. 

I den empiriska studie Bauer m.fl. (2002) utfört visar individualismen ingen effekt på 
kundnytta, ökad tillit eller förtroende för företaget. Detta beror förmodligen enligt 
författarna antingen på att företag överskattar graden på individualism på den tjänst de 
erbjuder eller på att företaget inte använder den potential som Internet besitter. 

Integration av kommunikation och transaktion : 

WWW ger möjlighet att beställa produkter och tjänster direkt. Det finns fortfarande 
en del problem här med avseende på acceptans och säkerhetsproblem beträffande 
överföring av elektroniska pengar.  
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Bauer m.fl. (2002) studie visar att möjligheten att köpa produkter på företagets 
hemsida eller material på hemsidan som försöker påverka kunden att köpa företagets 
produkt eller tjänst har en negativ effekt på kundnyttan. Detta kan enligt författarna 
bero på att kunden känner sig pressad att köpa produkten och får därför inte göra ett 
eget aktivt val. Dock kan möjligheten att köpa en produkt på företagets hemsida öka 
tilliten till företaget. Detta kan förklaras enligt Bauer m.fl. (2002) med att i regel är 
det företaget som presterar något innan kunden betalar. Effekten av detta är att kunden 
får större tillit till företaget eftersom företaget då visat tillit till kunden. Vidare menar 
författarna att fokus för företaget skall vara att öka kundnyttan. 

2.5  Interaktiva webbtjänster 
Elfring m.fl. (2002) menar att införandet av IT har fört med sig viktiga konsekvenser 
för stora delar av tjänstesektorn. För att beskriva vad interaktiva tjänster innebär 
behövs en förklaring till vad som menas med interaktiva medier. Christensen (1999) 
menar att en definition på interaktiva medier kan uttryckas via tre kriterium: 

1. Användaren skall vara en möjlig input till mediet. 

2. Användarens input skall påverka och forma mediets output. 

3. Mediets innehållssida skall påverkas av användarens input. 

Att webben kan utnyttjas som ett interaktivt medium borde således stå klart då 
möjlighet finns att uppfylla dessa kriterium.  

Jakobsson (1998) menar att webben erbjuder nya möjligheter för företag att utveckla 
kundrelationer med hjälp av webbens interaktiva egenskaper. Företaget kan 
tillhandahålla information som är anpassad för flera olika kundgruppers behov genom 
att låta kunderna själva välja hur mycket och vilken typ av information de är 
intresserade av. Författaren menar vidare att när kunden dessutom erbjuds 
möjligheten att lämna upplysningar till företaget förvandlas kommunikationen från 
monolog till dialog. Denna interaktiva utveckling uppfattas enligt författaren positivt 
både av kunderna och företaget.  

Sandholm (1995) menar att kringtjänster är de sekundära tjänster som företaget kan 
erbjuda kunden. Författaren menar vidare att dessa kan sägas vara de tjänster som är 
kopplade till allt som kan följa med produkten. Ett exempel på en interaktiv 
webbtjänst som fungerar som kringtjänst är en kundklubb. Jakobsson (1998) menar att 
kundklubbar kan drivas på webben. Författaren menar vidare att medlemmarna i 
kundklubben kan ges en exklusiv tillgång till viss information eller till vissa tjänster. 
Företaget kan kommunicera med medlemmarna genom e-post med konkreta 
förmånserbjudanden vilket författaren menar är ett bra sätt att utnyttja webben för 
kundvård och support. Författaren menar vidare att via e-post kan företaget också ge 
medlemmar och kunder möjligheten att direkt eller via sin webbplats kontakta 
kundservice.  

Sandholm (1995) menar att ett företags verksamhet skall vara inriktad på att ta fram 
tjänster som besitter en sådan kvalitet att kundernas behov tillfredsställs. Interaktiva 
webbtjänster bör därför ha som mål att skapa kundnytta. 

2.5.1 Inverkan på kvalitet 

Enligt Sandholm (1995, s 10) är kvalitet enligt svensk standard: ”alla sammantagna 
egenskaper hos en produkt som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller 
underförstådda behov”. 
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Sandholm (1995) menar vidare att tjänster som tillhandahålls av flera olika företag 
men som har till syfte att tillfredsställa samma primära behov kan skilja i kvalitet. 
Skillnaden kan ligga i hur detta behov är avsett att uppfyllas genom kärntjänsten eller 
förekomsten och arten av kringtjänster (Sandholm, 1995). 

Kundernas uppfattning om varornas och tjänsternas kvalitet grundas enligt Sandholm 
(1995) vanligen på tre förhållanden såsom egenskaper som tillfredsställer kundbehov, 
egenskaper som är oväntade men positiva för kunden samt förekomst av brister och 
fel. Interaktiva webbtjänster skall alltså uppfylla någon av dessa egenskaper för att 
öka kvaliteten. 

• Varor och tjänster av god kvalitet 

Varor och tjänster av god kvalitet kännetecknas av att de ger kunderna 
tillfredsställelse genom att de har de egenskaper som kunderna behöver eller önskar. 
Dessa egenskaper kan enligt Sandholm (1995) vara primära (kärntjänster) eller 
sekundära (kringtjänster). Interaktiva webbtjänster har som tidigare sagts (se kap 2.4) 
kunna uppträda som en kringtjänst. 

• Egenskaper som tillfredsställer kundbehov 

Egenskaper som tillfredsställer kundbehov samt egenskaper som kunderna inte har 
förväntat sig men som ur deras synvinkel är något positivt kan öka uppfattningen om 
produktens kvalitet. Sandholm (1995) menar att det är här som kringtjänster och 
därmed också interaktiva webbtjänster i allmänhet kommer in. 

• Förekomst av brister och fel 

Varor och tjänster som är bristfälliga och undermåliga leder till missnöjda kunder. 
Sandholm (1995) menar vidare att detta leder även till ökade kostnader för företaget 
som tillhandahåller dessa produkter eftersom bristerna och felen måste tillrättaläggas 
och kunderna blidkas. Grönroos (2000) menar vidare att kunden är den som förmedlar 
information, ställer frågor samt ger klagomål. Med en ökad interaktivitet blir företaget 
mer medveten om dess brister och fel i företagets produkter och tjänster. 

En bättre kvalitet leder enligt Sandholm (1995) dessutom till ökad konkurrenskraft 
och därmed till ökade intäkter. Författaren menar vidare att bättre kvalitet har ökat 
lönsamheten för flera företag. Arthurs (1993) menar att kvalitet är kunddrivet. 
Kunderna kräver hög kvalitet och utan hög kvalitet kommer kunderna inte att fortsätta 
använda företagets tjänst eller produkt. Författaren menar därför att högre kvalitet 
resulterar i ökad produktivitet, vinster och ökad marknadsandel. Förhållandet mellan 
kvalitet och kundnytta kommer att belysas i nästa kapitel. 

2.5.2 Inverkan på kundnytta 

Kotler (2000) definierar kundnytta med en persons känslor av glädje eller besvikelse 
relaterat till  tjänsten, i förhållande till kundens förväntningar på tjänsten. Författaren 
menar vidare att kundnyttan upplevs som en funktion av den mottagna tjänstens 
utförande och förväntningarna. Överträffar tjänsten kundens förväntningar blir 
kunden nöjd. Författaren menar vidare att företag siktar på hög tillfredsställelse hos 
kunden eftersom de kunder som endast upplever tillfredsställelse lättare byter 
leverantör nästa gång kunden handlar. De kunder som upplevt hög tillfredsställelse är 
mindre intresserade av att byta leverantör. Resultatet av hög kundtillfredsställelse är 
kunder som är lojala mot leverantören (Kotler, 2000). 
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Enligt Sörqvist (2000) kan kunden uppleva kundtillfredsställelse som 
transaktionsspecifik eller ackumulerad. Transaktionsspecifik kundtillfredsställelse 
innebär att kunden grundar sin bedömning på en enstaka upplevelse av den aktuella 
varan eller tjänsten. Ackumulerad kundtillfredsställelse uppstår då kunden har 
upprepade upplevelser av erbjudandet. Samtliga enskilda upplevelser ackumuleras till 
en totalupplevelse. Vidare menar Sörqvist (2000) att detta innebär samtidigt att de 
kunder som vid upprepade tillfällen nyttjar en viss vara eller tjänst blir mindre 
påverkbara för eventuella tillfälliga förändringar i erbjudande.  Arthur (1993) menar 
att kundtillfredsställelse inte endast handlar om att möta kundens krav utan att 
överraska och glädja kunden så att känslan överstiger kundens förväntningar.  

Enligt Storbacka m.fl. (2000) kan samband mellan kvalitet och kundtillfredsställelse 
uttryckas som en kvalitetsfunktion. Oftast utgår litteraturen från att relationen mellan 
kvalitet och kundtillfredsställande är linjär, dvs ju högre kvalitet desto nöjdare är 
kunderna. Författarna menar vidare att detta inte nödvändigtvis är fallet. 
Kvalitetsfunktionen skall istället delas in i fyra olika typer: 

• Kritiska faktorer 

Relationen mellan kvalitet och kundtillfredsställelse är linjär. Förbättringar i 
kvalitet leder direkt till ökad kundtillfredsställelse och vice versa. 

• Hygienfaktorer 

Kvalitetsförbättringar leder inte till ökad kundtillfredsställelse, medan kvalitet 
under en viss nivå betecknar en dramatiskt minskad kundtillfredsställelse. Kvalitet 
måste därför nå en viss nivå, men efter det är det inte längre nödvändigt att 
investera i kvalitet. Enligt Bauer m.fl. (2002) är tillgänglighet till ett företags 
hemsida ett exempel på en hygienfaktor. 

• Betydelselösa faktorer 

Dessa faktorer uppträder på det vis att en ökning eller minskning av kvalitet inte 
på något sätt påverkar kundens allmänna uppfattning och tillfredsställelse. 

• Profilfaktorer 

Detta är faktorer som skiljer ett företag från den genomsnittliga branschnivån och 
konkurrensen. Högre kvalitet kan avsevärt förbättra kundens totala uppfattning 
och tillfredsställelse, men en liten kvalitetssänkning har egentligen ingen 
inverkan. 

Storbacka m.fl. (2000) menar således att identifikation av olika faktorer är viktig då 
de påverkar kvaliteten på ovan nämnda sätt. Genom att fastställa relevanta 
kvalitetsfunktioner, kan företag investera i faktorer som har en avsevärd inverkan på 
kundtillfredsställelse. Det viktigaste är att undvika en ojämn kvalitetsnivå i faktorer 
där en lägre kvalitetsnivå kan få skadliga konsekvenser. 
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3 Problem 
Detta kapitel preciserar problemet. Här redovisas även problemområdet, problemets 
avgränsning, samt förväntat resultat av examensarbetet. 

3.1 Problemområde 
En viktig drivkraft för företagen att använda Internet är enligt Sadowsky m.fl. (2002) 
krav på kommunikation. Internet som medium är inte geografiskt begränsat och når 
därmed potentiellt ut till ett stort antal kunder. Författarna menar vidare att 
användandet av Internet-mjukvara och Internet-tjänster är ett försök att länka ihop 
Internet med de affärsmöjligheter som det kan skapa för företag. 

Wikström m.fl. (1998) anser att IT är det mest närliggande mediumet för att samspela 
med andra aktörer som kunder, leverantörer och t.o.m. konkurrenter. Författarna 
menar att det är viktigt att inkludera kunderna som partners istället för att behandla 
dem endast som mottagare av en produkt eller tjänst. Wikström m.fl. (1998) och 
Sandholm (1995) menar att kunden besitter en unik kunskap som företaget saknar 
eftersom användaren av tjänsten har en god uppfattning om de olika funktionernas 
kvalitet. I en väl fungerande kundrelation kan företaget dra nytta av denna kunskap.  

Wikström m.fl. (1998) menar att när kunden ingår i hela den värdeskapande kedjan 
och kan arbeta interaktivt med företaget skapas nya möjligheter. Förutom tillgång till 
kundens kompetens, ökas kundengagemanget, vilket stärker kundrelationen. För att 
denna nya affärslogik skall fungera krävs att företaget besitter vissa egenskaper. 
Dessa egenskaper är enligt författarna, interaktion med kunden, interaktion av 
kunskapsflödena i värdestjärnan samt internt gränsöverskridande.  

Storbacka m.fl. (2000) menar att långa kundrelationer som regel är mer värdefulla än 
korta. Anledningen till detta är att en relation som existerat en viss tid har en mera 
solid grund genom de bindningar som uppstått under relationen. Författarna menar att 
den dominerande uppfattningen är att livslängden av en relation huvudsakligen 
påverkas av kundnytta. Vidare anser Storbacka m.fl. (2000) att livslängden även beror 
på kundens lojalitet. Lojalitet kan enligt författarna påverkas av kundengagemang.  

Wikström m.fl. (1998) menar att ökad interaktivitet med kunden ökar 
kundengagemanget då kunden blir en mer aktiv part. Bauer m.fl. (2002) menar att 
Internets interaktiva potential ger möjlighet till ökad interaktion med kunden samt 
ökad kundnytta. Med interaktivitet menar författarna att kunden genom aktiva val, 
själv väljer vilken information som skall förmedlas. Då kundnytta enligt Storbacka 
m.fl. (2000) och Bauer m.fl. (2002) är en viktig faktor som påverkar kundrelationen är 
det av intresse att undersöka hur tjänster vid utnyttjande av Internets interaktiva 
potential de facto kan påverka kundnyttan och i förlängningen hela kundrelationen. 

Enligt Bauer m.fl. (2002) utnyttjar företag inte de fördelar som Internet ger i avseende 
på ökad interaktivitet med kunderna. Undersökningen kommer därför utreda på vilket 
sätt interaktiva webbtjänster de facto påverkar kundrelationen. Att undersöka 
problemet ger en ökad beslutsgrund för beslutsfattare i företaget då denna studie ger 
en samlad bild av uppfattningar hämtade från fältet om hur tjänsterna upplevs och hur 
de kan utvecklas.  
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3.2 Problemprecisering 
Med avseende på den interaktiva affärslogiken och hur denna interaktivitet påverkar 
kundrelationen kommer detta arbete undersöka hur befintliga interaktiva webbtjänster 
de facto påverkar kundrelationen. 

Arbetet syftar således till att utreda: 

Hur påverkar interaktiva webbtjänster kundrelationen? 

Undersökningen försöker även identifiera de olika faktorer av kundrelationen som 
interaktiva webbtjänster har möjlighet att påverka. Bauer m.fl. (2002) menar att en 
sådan undersökning där både företag och kunder är intervjuade kan ge viktiga nya 
insikter i hur de båda parterna ser på sin relation över Internet. 

Att undersöka hur befintliga interaktiva webbtjänster påverkar en kundrelation bör ge 
beslutsfattare på företag en bättre uppfattning om vad interaktiva webbtjänster för 
med sig med avseende på kundrelationen.  

3.3 Avgränsningar 

Undersökningen av problemet kommer att begränsas till att omfatta en specifik 
bransch. Den bransch som kommer att undersökas är programvarubranschen med 
inriktning mot CAD/CAM. Anledningen till detta är främst enligt Francalanci m.fl. 
(2001) att IT företag som även innehar kompetens inom ett annat område, i detta fall 
kompetens inom konstruktion, är de som bäst integrerat IT tjänster i sin verksamhet.  

Dutta m.fl. (1999) menar att företag inom mjuka sektorer såsom programvara, media 
och finansiell service har en naturlig fördel eftersom deras verksamhet är lättare att 
anpassa till online-verksamhet och har därför kommit längre i utvecklingen av online-
tjänster. 

Kundernas uppfattning om tjänsters kvalitet påverkas enligt Sandholm (1995) av flera 
faktorer i tre olika faser. Dessa tre faser är före köpet, under köpet samt efter köpet. I 
denna undersökning ligger den tredje fasen i fokus eftersom de interaktiva 
webbtjänster som undersöks är kringtjänster till befintliga kunder. Detta medför 
således att undersökningen avgränsas till denna tredje fas. De faktorer som påverkar 
kvaliteten i denna fas är enligt författaren, frihet från fel och brister, hjälp vid problem 
samt service.  

3.4 Förväntat resultat 

Undersökning förväntas leda till material som visar på hur interaktiva webbtjänster 
påverkar kundrelationen. Att undersöka detta från både företaget och kundens 
perspektiv bör som tidigare nämnts ge nya insikter på hur kunden och företaget 
uppfattar interaktiva webbtjänsters påverkan av kundrelationen. Undersökningen 
kommer därför förhoppningsvis också visa om det finns olika uppfattning om 
tjänsternas påverkan beroende på vilken part som frågas. 
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4 Metoder och metodval 
Den problemprecisering som valts visar vad som skall undersökas. För att angripa den 
valda problempreciseringen finns ett antal olika metodalternativ som undersökaren 
har att tillgå. Undersökningen bygger på befintliga interaktiva webbtjänster vilket 
ställer krav på vilka metoder som kan användas för undersökningen. Nedan kommer 
de aktuella metodalternativen att presenteras samt en motivering följa varför, 
respektive varför inte, metoden kommer att användas i arbetet.  

4.1 Metodalternativ 
De olika metoder som kan vara intressanta för genomförandet är: 

• Litteraturstudier 

• Intervjuer  

• Enkäter 

• Fallstudie 

4.1.1 Litteraturstudier 

Patel och Davidsson (1994) menar att litteraturstudier är det vanligaste sättet att 
införskaffa kunskaper. I böcker finner läsaren ofta försök till att sammanställa och 
systematisera kunskapen som finns inom ett problemområde. Författarna menar 
vidare att böcker ofta innehåller teorier och modeller utvecklade i sin helhet. 
Författarna menar vidare att om läsaren är intresserad av de absolut senaste rönen, 
hittar vi dem i artiklar, rapporter och konferensskrifter. 

Nackdelar som finns med litteraturstudier är att litteraturgenomgången är en relativt 
tidskrävande process. Att processen är tidskrävande beror enligt författarna på att dels 
tar sökandet tid och dels är det inte säkert att den litteratur vi behöver finns tillgänglig. 
Slutligen menar författarna tar det tid att gå igenom all den litteratur undersökaren har 
lånat. Författarna menar vidare att undersökaren fortsätter söka kunskap om 
problemområdet till undersökningen är avslutad. 

En litteraturstudie skulle i denna undersökning innebära att litteratur och 
vetenskapliga artiklar studeras och utifrån dessa undersökningar dras slutsatser. 
Eftersom problemet, mig veterligen, inte belysts ur både kundens och företagets 
perspektiv bör det bli svårt att finna litteratur som belyser ämnet. Detta kan bero på att 
Internets interaktiva potential tidigare inte utnyttjats för utveckling av kundrelationer. 
Detta skulle också leda till att litteraturstudier inte skulle kunna ge ett heltäckande 
svar på min problemställning. En litteraturstudie skulle i detta sammanhang istället 
kunna kombineras med intervjuer för att jämföra resultatet dem emellan. 

4.1.2 Intervjuer 

Enligt Patel och Davidsson (1994) är intervjuer en teknik för att samla in information 
som bygger på frågor. Med intervjuer menar författarna att intervjuaren träffar 
intervjupersonen och genomför intervjun. Författarna menar vidare att intervjun även 
kan genomföras genom telefonsamtal. Vidare tar Patel och Davidsson (1994) upp två 
begrepp i intervjusammanhang  

• standardiseringsgrad 

• struktureringsgrad 
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Graden av standardisering beror enligt Patel och Davidsson (1994) på hur mycket 
ansvar som lämnas till intervjuaren vad beträffar frågornas utformning och inbördes 
ordning. Författarna menar vidare att en låg grad av standardiserade intervjuer görs 
när intervjuaren formulerar frågorna under intervjun och ställer frågorna i den ordning 
som är lämplig för en viss intervjuperson. Under en intervju med hög standardisering 
genomförs exakta frågor i exakt ordning. Författarna menar vidare att detta oftast är 
fallet om intervjuns syfte är att jämföra och generalisera. Då undersökningen innebär 
att jämföra de olika parternas uppfattning om interaktiva webbtjänster borde 
rimligtvis en viss standardisering i intervjuerna att föredra. 

Graden av strukturering beror enligt Patel och Davidsson (1994) på i vilken 
utsträckning frågorna är fria för intervjupersonen att tolka beroende på sin egen 
inställning eller tidigare erfarenheter. En låg struktureringsgrad innebär att frågorna 
ger intervjupersonerna maximalt med svarsutrymme. Om frågorna är öppna beror 
struktureringsgraden på hur frågorna är ställda. En hög struktureringsgrad innebär 
enligt Patel och Davidsson (1994) att intervjupersonen har ett begränsat antal 
svarsalternativ. Är frågorna formulerade så att intervjupersonen endast kan svara ja 
eller nej på frågan kan intervjun ses som helt strukturerad. Då undersökningen bygger 
på de olika parternas, företag och kund, uppfattning om hur de interaktiva 
webbtjänsterna påverkar kundrelationen är det viktigt att uppfattningen undersöks. 
Genom en låg struktureringsgrad kan respondenten besvara frågor om uppfattning 
utförligt då maximalt med svarsutrymme ges. 

I rapporten skulle intervjustudier kunna innefatta intervjuer med företag och kunder 
hur de upplever att interaktiva webbtjänster påverkar relationen till företaget. 
Telefonintervjuer kan vara lämpligt att använda eftersom kunderna kan vara 
geografiskt utspridda, dock blir graden av personlig kontakt mindre. Dessa 
telefonintervjuer skulle kunna bandas för att intervjuaren skall kunna ta del av 
respondentens exakta svar. 

4.1.3 Enkäter 

Enkäter bygger precis som intervjuer på frågor. Patel och Davidsson (1994) menar att 
det vanligaste sättet att genomföra en enkät är att skicka formulär per post. Författarna 
menar vidare att det även förekommer situationer då enkät genomförs under ledning. 
Enkät under ledning innebär att enkäten genomförs under intervjuarens närvaro. 
Intervjuaren kan då förtydliga och förklara vissa frågor om den svarande har problem 
med att förstå frågorna. Författarna menar vidare att enkäter har vissa nackdelar då det 
kan vara svårt att motivera den svarande endast genom det brev som skickas med 
enkäten. 

Om enkäter skulle användas för denna undersökning skulle det vara naturligt att 
använda sig av en hög grad av standardisering eftersom flera företag använder samma 
enkät. En jämförelse är också mer rättvis om alla respondenter svarat på frågorna i 
samma ordning. Eftersom intervjuaren i normala fall ej finns närvarande då 
respondenten fyller i enkäten bör en hög struktureringsgrad användas eftersom 
respondenten skall kunna besvara enkäten utan problem. 

Data kan bearbetas på två olika sätt. Patel och Davidsson (1994) menar att dessa är 
kvantitativ och kvalitativ bearbetning. Den kvantitativa bearbetningen innebär att 
statiska metoder används för att analysera information i numerisk form. Vidare menar 
författarna att en kvalitativ bearbetning innebär att tolka textmaterial. Dessa två olika 
sätt kan även kombineras (Patel och Davidsson,1994). 
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I detta arbete skulle enkäter kunna användas för att på ett kvantitativt sätt se hur  
kunder upplever att interaktiva webbtjänster påverkar kundrelationen. Genom enkäten 
skulle många respondenter nås och därmed skulle resultatet vara mer statistiskt 
validerat. Nackdelen med enkäter  i detta fall kan dock vara att viktiga aspekter och 
vinklingar i svaren förbigås eftersom svaren blir en numerisk siffra eller ett omdöme. 

4.1.4 Fallstudie 

En fallstudie är enligt Patel och Davidsson (1994) en undersökning på en mindre 
avgränsad grupp. Ett fall kan enligt författarna vara en individ, en grupp individer, en 
organisation eller en situation. Vidare menar författarna kan flera fall studeras, 
exempelvis två organisationer. Merriam (1994) menar att en fallstudie är en 
undersökning av en specifik företeelse, t.ex. ett program, en händelse, en person, ett 
skeende, en institution eller en social grupp. Då avsikten är att jämföra två olika 
organisationers, företag och kund, uppfattning om hur interaktiva webbtjänster 
påverkar kundrelationen kan en fallstudie vara ett tänkbart alternativ. 

Bell (1995) menar att styrkan med en fallstudie är att fallstudien kan koncentreras på 
ett speciellt fenomen och de faktorer som påverkar fenomenet. Merriam (1994) menar 
att en fallstudie kan omfatta information som samlats in genom intervjuer och enkäter. 
Vidare menar författaren att fallstudier är att föredra då undersökningen behandlar 
aktuella eller nutida skeenden där relevanta variabler inte går att manipulera. 
Författaren menar vidare att styrkan i en fallstudie ligger i dess förmåga att hantera 
många olika typer av empiriskt material (dokument, intervjuer och observationer). 
Patel och Davidsson (1994) menar att vid en fallstudie utgår undersökaren från ett 
helhetsperspektiv och försöker få en så heltäckande bild som möjligt utav företaget. 
Därför skulle denna undersökning kunna utgå från ett givet företag och dess befintliga 
tjänster. Uppfattningen om webbtjänsternas påverkan av kundrelationen skulle kunna 
utvärderas av företaget samt företagets kunder. 

Patel och Davidsson (1994) menar vidare att om en population är identifierad och ur 
den slumpmässigt dragit de fall vi studerar, kan undersökaren diskutera resultatets 
giltighet för den population som undersökningen utgick ifrån. Vidare menar Merriam 
(1994) att denna avgränsade population kan ligga till grund för antaganden och 
hypoteser. Författaren menar vidare att kvantitativa fallstudier prövar en teori medan 
kvalitativa fallstudier skapar teori. Eftersom det vid en kvalitativ fallstudie finns få 
teorier som kan vara behjälpliga vid uppläggningen av en undersökning menar 
Merriam (1994) att det inte finns utrymme att manipulera olika variabler. Författaren 
menar vidare att i denna typ av undersökning finns inga förutbestämda resultat. En 
fallstudie skulle i denna undersökning kunna ge en indikation på hur interaktiva 
webbtjänster påverkar kundrelationen.  

Arbetet skulle således kunna använda sig av en fallstudie på en organisation där 
undersökningen kan genomföras på ett specifikt fenomen, interaktiva webbtjänster, 
och hur dessa tjänster påverkar kundrelationen. Denna undersökning kan utgå från ett 
företag och hur företagets befintliga interaktiva webbtjänsterna påverkar värdet på 
kundrelationen. Sedan kan kundernas uppfattning om hur de interaktiva 
webbtjänsterna påverkar kundrelationen undersökas. Detta leder till att problemet 
belyses från två olika håll.  
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4.2 Val av metod 
Detta avsnitt beskriver tillvägagångssättet. Anledningen till detta kapitel är att ge en 
översiktsbild över vilka metoder som är valda och hur relationen mellan dessa ser ut. 
Avsnittet ger också möjlighet att ge en mer detaljerad bild på hur metoderna är tänkta 
att användas i denna rapport. 

Patel och Davidsson (1994) menar att val av metod vid genomförandet av en 
undersökning påverkas av följande: 

”Vilken teknik vi väljer beror på vad som verkar ge bäst svar på vår 
frågeställning i förhållande till den tid och de medel som står till vårt 
förfogande.”       

(Patel och Davidsson, 1994, s 54) 

Utifrån dessa aspekter har val av metod för detta examensarbete gjorts. Metoderna 
som kommer att användas finns beskrivna nedan. 

4.2.1 Fallstudie 

Utifrån de metoder som finns nämnda ovan anser jag att en fallstudie med 
innefattande intervjuer kommer vara lämpligast för att få svar på problemet i denna 
undersökning. Bauer m.fl. (2002) menar att är viktigt att problemet belyses från två 
olika perspektiv. Att utgå från ett företag som har befintliga interaktiva webbtjänster 
och sedan identifiera och intervjua olika kunder till företaget bör ge dessa två olika 
perspektiv. Att använda sig av en fallstudie ger möjlighet till att först identifiera 
företagets befintliga interaktiva webbtjänster och intervjua företaget vad syftet med 
företagets interaktiva webbtjänster är. Sedan kan frågor ställas om hur kunderna 
uppfattar att dessa interaktiva webbtjänster påverkar kundrelationen. Vidare kan även 
frågor ställas till företaget som behandlar hur företagets framtida tjänsterna på Internet 
kommer att se ut. 

Med kunskap om vilka tjänster som företaget tillhandahåller kunden kan nu företagets 
kunder få möjlighet att besvara på hur de uppfattar att företagets befintliga tjänster 
påverkar kundrelationen. Det är också av intresse att se hur kunderna upplever de 
problem som finns idag med de befintliga interaktiva webbtjänsterna och i vilken grad 
de använder respektive tjänst. För att samla information om detta krävs någon form av 
datainsamling. 

4.2.2 Intervju 

Anledningen till att intervjuer är valda och inte enkäter för datainsamling är att jag 
tror intervjuer på ett mer tillfredsställande sätt kommer att besvara min 
problemställning. Enkäterna ger inte det svarsutrymme som behövs för denna 
problemställning. Dessutom kan vissa begrepp vara komplicerade att förstå och därför 
lämpar sig en intervju bättre då intervjuaren kan förklara eventuella problem. En 
intervju ger också möjlighet till följdfrågor och motiveringar. Förhoppningsvis  kan 
svaren då bli mer uttömmande. 

Intervjuerna som genomförs med företaget kommer standardiseras så att frågorna 
finns formulerade innan intervjun påbörjas. Eventuella följdfrågor kommer ställas om 
situationen tillåter. Frågorna kommer även vara öppna vilket medför låg 
struktureringsgrad. Frågornas inbördes ordning beror på intervjun. 

Intervjuerna som genomförs med kunderna till företaget kommer även dessa ha en 
hög grad av standardisering då frågorna kommer att vara formulerade innan intervjun 
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påbörjas samt ha samma inbördes ordning hos varje respondent. Detta beror på att 
förutsättningarna skall vara lika för samtliga respondenter. Intervjuerna kommer att ha 
en låg grad av strukturering vilket även här bäddar för öppna svar. Dessa intervjuer 
kommer med stor sannolikhet utföras på telefon på grund av det geografiska 
avståndet. Intervjuerna kommer vidare att bandas om respondenten godkänner detta 
eftersom detta tillåter intervjuaren att lyssna och föra anteckningar flera gånger. Detta 
underlättar för intervjuaren att ta till vara på de kvalitativa data som ges. 

Anledningen till att intervjuerna kommer att genomföras på detta sätt är att jag anser 
att kvaliteten på intervjuerna förbättras om det finns färdiga frågor att följa. 
Fördelarna med detta kan vara att följdfrågor kan förberedas och intervjun slipper 
”köra fast”. Att ha låg struktureringsgrad ger respondenten möjlighet att svara på 
eventuella följdfrågor och förklara mer utförligt hur respondenten upplever olika 
saker. Att sedan bearbeta denna kvalitativa data kan ge intervjupersonen en bättre 
förståelse varför respondenten tycker som den gör än om undersökningen gjorts 
kvantitativt. Nackdelen med en kvalitativ studie är att inte lika många respondenter 
kan svara på grund av att intervjuer tar mycket tid i anspråk. 

Vidare menar Patel och Davidsson (1994) att det är viktigt att vi klargör på vilket sätt 
individens bidrag kommer att användas. Från intervjuaren skall det också framgå om 
individens bidrag är konfidentiellt och om deltagandet är anonymt. 

 



Fallstudie 

21 

5 Fallstudie 
Detta kapitel inleds med en karakterisering av det företag som jag utgått från i min 
fallstudie, FCC Software. Informationen om företaget och dess interaktiva tjänster har 
erhållits genom en informell öppen intervju med en person på företaget. Vidare 
presenteras de förberedelser som vidtagits inför intervjun med FCC där avsikten var 
att undersöka hur interaktiva webbtjänster påverkar kundrelationen. Därefter följer en 
kort presentation på de kunder som deltagit i undersökningen samt motiveringar av 
intervjufrågorna samt det material som tillkommit från intervjuerna med kunderna. 

5.1 Karakterisering av FCC Software 
Undersökningen initierades genom samtal med en av de anställda på företaget. Här 
framkom information om organisationen samt befintliga webbtjänster som företaget 
idag tillhandahåller. Informationen var nödvändig för att kunna genomföra kommande 
intervjuer. 

Fallstudien i rapporten har således utförts på FCC Software (Falköping Cad Cam), ett 
företag med 8 anställda som finns lokaliserat i Falköping, Sverige, sedan 1986. 
Företaget utvecklar programvara för att göra utbredningar av tredimensionella 
plåtmodeller med hjälp av datorer. Med hjälp av denna utbredning, vilken är en 
tvådimensionell representation av en tredimensionell figur, kan sedan en ”riktig” figur 
skapas utanför datorn, i t.ex. plåt. Hall (2002) menar att tanken bakom programmet är 
att kunderna inte skall behöva göra beräkningar för hand utan istället kunna använda 
sig av företagets produkter för att på ett enkelt och effektivt sätt kunna skapa olika 
sorters utbredningar. För närvarande finns det flera olika versioner av denna 
programvara, men generellt benämns den AutoPol.  

Hall (2002) menar vidare att på grund av företagets storlek finns det ingen möjlighet 
att arbeta i projektform, utan varje person inom företaget har istället sin speciella roll 
och arbetsuppgift. Detta sträcker sig ifrån marknadsföring och kundhantering till 
support och programvaruutveckling. Vidare menar Hall (2002) att många beslut tas i 
samråd mellan de anställda, och kunskapen inom de olika områdena är stor hos alla 
anställda. Ett företag av ovan nämnd storlek kan inte endast bestå av personer som är 
experter inom sitt område. Det krävs att varje anställd persons kunskaper sträcker sig 
över flera områden och att de på så vis kan agera inom flera delar av företagets 
verksamhet (Hall, 2002).   

Företagets kunder befinner sig i olika delar av världen och det handlar nästan 
uteslutande om företag som är användare av FCC’s produkter. Kunderna kan inte 
köpa produkter direkt från företaget utan dessa säljs endast av återförsäljare runt om i 
världen. Mellan varje återförsäljare och FCC finns också en distributör som har till 
uppgift att förse återförsäljaren med företagets produkter. Istället för att satsa på pris 
eller plats som konkurrensmedel använder företaget sin produkt som det verkliga 
försäljningsmedlet. Tanken är att FCC´s produkter skall fylla det tomrum som finns 
inom vissa delar av branschen. Hall (2002) menar vidare att en unik produkt som 
klarar av att utföra de funktioner som andra liknande produkter inte klarar av är vad 
företaget arbetar för att få fram. 

Vidare menar Hall (2002) att företaget satsar på en stark differentiering och det 
primära är inte till vem man säljer utan vad man säljer. För att komplettera företagets 
produkter har också ett antal tjänster utvecklats för Internet. 
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FCC´s Internettjänster: 

Nedan följer de tjänster samt en kortare beskrivning på de tjänster som Hall (2002) 
menar att FCC tillhandahåller på Internet. 

• InternetUnfolder 

Förutom de produkter som företaget säljer i form av programvara finns också en tjänst 
att tillgå från Internet1. Företaget kallar den för InternetUnfolder och dess 
funktionalitet låter en användare breda ut ett antal fördefinierade plåtmodeller 
oberoende av vilken programvara som finns på användarens dator. Som resultat fås en 
fil som direkt kan nyttjas av användaren. Det enda som krävs är att användaren är 
registrerad hos FCC, vilket sker genom Internet, och att ett lösenord används för att 
identifiera användaren varje gång som denna använder tjänsten. Tjänsten har tidigare 
varit gratis men har sedan förra hösten blivit en betaltjänst. 

• E-post 

FCC använder e-post för att kommunicera med andra företag och kunder. Adressen 
till företaget är tillgänglig på hemsidan och FCC bedriver med hjälp av e-post 
kundservice över webben. 

• Kundregistrering 

Kundregistrering är en tjänst på Internet där slutkunden matar in information om sig 
själv, detta är ett krav för att FCC skall aktivera den köpta programvaran. Genom 
tjänsten kan slutkunden även se vilka licenser som är hämtade. Tjänsten är helt 
datoriserad vilket i detta fall innebär att processen att aktivera programvaran är snabb 
jämfört mot om tillstånd exempelvis skall faxas till kunden. 

• Nyhetsbrev 

En tjänst FCC tillhandahåller som förmedlar information om de senaste nyheterna om 
företaget, exempelvis om en ny version av programvaran utkommit. Nyhetsbrevet 
finns på svenska och engelska. 

• Partner-login 

Partner-login är en tjänst där återförsäljare kan mata in information om eventuella 
kunder som därmed kan få testversioner av programvaran. Kunderna kan sedan pröva 
programmets funktioner innan de bestämmer om de vill köpa programvaran eller inte. 

5.2 Förberedelser av intervjufrågor för FCC  
Patel och Davidsson (1994) menar att förberedelserna är viktiga vid intervjuer. 
Förberedelserna innefattar innehållet i intervjun, dvs. om det preciserade problemet är 
täckt av frågorna. Vidare menar författarna att det är viktigt att se över de frågor som 
kommer att användas i intervjun. Anledningen till detta är enligt författarna att 
intervjuer ofta har en tendens att innehålla för många frågor som endast gör det 
tröttsamt för respondenterna som skall besvara dem. Författarna menar vidare att 
formuleringen av frågorna är mycket viktig då frågorna inte får misstolkas. Den tredje 
förberedelsen menar Patel och Davidsson (1994) är utprovningen av frågorna. 
Författarna menar att det är viktigt att svaren på frågorna ger den information de var 
avsedda för. Nästa förberedelse är enligt författarna gällande för den person som skall 
utföra intervjun. Författarna menar vidare att det är viktigt att intervjuaren är väl 

                                                
1 http://www.unfoldonline.com 
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förtrogen med innehållet i intervjun. Författarna menar vidare att intervjuaren skall 
välja en av två möjliga registreringstekniker. Dessa tekniker är enligt författaren 
anteckningar och bandinspelning. 

I detta kapitel kommer förberedelserna för intervjun med FCC Software att diskuteras 
utifrån de rekommendationer och förberedelser Patel och Davidsson (1994) nämner. 

Patel och Davidsson (1994) menar att frågorna i en intervju skall följa en viss 
ordning. Författarna menar att inledningen börjar med neutrala frågor. Dessa frågor är 
enligt författarna ofta information om de bakgrundsvariabler som behövs för 
undersökningen. Efter den inledande delen skall frågor som verkligen berör det 
preciserade problemet ställas. Författarna menar vidare att hur mycket förarbete som 
skall läggas ner beror på hur väl problemet är preciserat. Vidare menar författarna att 
vid en låg grad av strukturering och standardisering är det viktigt att 
problempreciseringen täcks. Frågorna behöver nödvändigtvis inte vara formulerade 
innan intervjun men någon form av uppställning av frågeområden underlättar 
intervjun. Patel och Davidsson (1994) menar vidare att även avslutningen av intervjun 
skall vara neutral. Här skall respondenten ges möjlighet att tillägga något som 
respondenten upplever kan tillföra intervjun. 

I detta fall har färdiga frågor formulerats för att ge intervjuaren en bättre struktur på 
intervjun. Dock är frågorna öppna och där tillfälle funnits har följdfrågor ställts till 
respondenten. 

Frågor om respondenten: 

• ”Vilken befattning har Du och vilka uppgifter består ditt arbete av?” 

Denna fråga är tänkt att ge intervjuaren en bild av vem respondenten är samt hur 
insatt respondenten är på området. 

Frågor angående den nya affärslogiken: 

• ”Hur fungerar interaktion med kunden på FCC idag?” 

Frågan är tänkt att undersöka huruvida företaget använder sig av interaktion med 
kunden i dagsläget. Frågan är viktig med avseende att interaktion med kunden är 
en av tre grundstenar i den nya affärslogiken. 

• ”På vilka sätt fångas kundens synpunkter om produkterna upp?” 

Denna fråga är tänkt att ge en fördjupad syn på föregående fråga samt se om IT 
idag används i samband vid kontakt med kunden. 

• ”Med vilka andra aktörer än kunder samarbetar ni med för att utvinna kunskap?” 

Frågan är tänkt att undersöka om det interaktion mellan de olika kunskapsflödena 
i värdestjärnan föreligger. Denna fråga svarar på om den andra grundstenen i den 
nya affärslogiken är uppfylld. 

• ”Hur fungerar samarbetet mellan olika avdelningar?” 

Denna fråga är tänkt att undersöka hur det interna gränsöverskridandet fungerar 
och om denna tredje grundsten i den nya affärslogiken är uppfylld. 

Frågor om de tjänster FCC tillhandahåller på Internet: 

• ”Vilka tjänster tillhandahåller FCC idag på Internet?” 

Denna är en bakgrundsfråga som är nödvändig för att få en helhetssyn vad 
företaget erbjuder kunden. 
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• ”Är tjänsten en kärntjänst eller en kringtjänst?” 

Frågan innehåller några fackmässiga begrepp som med stor sannolikhet kräver att 
intervjuaren redogör för vad respektive term innebär. Det är dock av betydelse för 
undersökningen att reda ut detta. 

• ”Vad var syftet med att respektive tjänst infördes?” 

Ovan skrivna fråga ställdes med avseende på att utreda varför företaget valde att 
införa respektive tjänst. Det är viktigt för undersökningen att se om det syfte som 
företaget hade när de införde tjänsten har fått den avsedda effekt det var tänkt. Det 
är också viktigt i ett senare skede av undersökningen se om kunden uppfattar 
tjänsten på det sätt som företaget tänkt sig. 

• ”Vilka av Internets egenskaper utnyttjas av dessa tjänster och på vilket sätt 
utnyttjas de?” 

Intervjupersonen har här fått se de egenskaper som Bauer m.fl. (2002) 
kännetecknar Internet. Meningen med denna fråga är att se vilka egenskaper av 
Internet företaget utnyttjar samt hur de uppfattar de olika egenskaperna. 

Frågor om vad FCC anser att dessa tjänster innebär för kunden: 

• ”Vad anser Du att respektive tjänst medfört med avseende på värdet av 
kundrelationen?” 

Intervjupersonen har här fått besvara hur de olika tjänsterna påverkat värdet av 
kundrelationen med avseende på de aspekter av värde som Storbacka m.fl. (2000) 
tar upp. Meningen med denna fråga är att undersöka hur företaget upplever att 
respektive tjänst påverkat värdet på kundrelationen. 

• ”Hur uppfattar Du att respektive tjänst påverkar kvaliteten?” 

Denna fråga är tänkt att undersöka hur företaget uppfattar att respektive tjänst 
påverkar kvaliteten. Detta är av intresse då samma fråga ställs till kunden. 
Undersökningen kan då enklare se samband eller eventuella olikheter mellan 
företag och kund. 

• ”Hur uppfattar Du att respektive tjänst påverkar kundnyttan?” 

Denna fråga undersöker hur företaget uppfattar sambandet mellan kvalitet och 
kundnytta på de tjänster som företaget erbjuder. Även denna fråga kan användas i 
undersökningen vid en jämförelse mellan företag och kunds uppfattning. 

Frågor om framtiden:  

• ”Hur ser den närmaste framtiden ut för FCC beträffande tjänster på Internet?” 

Denna fråga är tänkt att undersöka hur utvecklingen kommer att ske i framtiden på 
FCC. Med denna fråga kan undersökningen få ta del av de trender som finns 
beträffande tjänster på Internet. Frågan kan dock vara känslig av de skäl att 
informationen kan vara företagshemligheter. Frågan ger också en bild på hur 
företaget ser på tjänster på Internet.  

• ”Finns det ytterligare något Du vill tillägga som Du tror kan tillföra intervjun 
något?” 

Denna fråga finns med eftersom respondenten skall ges möjlighet att tala fritt om 
det den upplever som intressant att ta upp om problemområdet. 
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5.3 Genomförande av intervju med FCC 
Vid fallstudier menar Patel och Davidsson (1994) att undersökaren utgår från ett 
helhetsperspektiv och försöker få så täckande information som möjligt. Det var därför 
viktigt i denna undersökning att intervjupersonen hade stor kännedom om företaget 
och var väl insatt i de tjänster som företaget tillhandahåller. 

Vid en undersökning är det enligt Patel och Davidsson (1994) viktigt att motivera 
respondenterna. Detta kan göras enligt författarna genom att klargöra syftet med 
intervjun. Om möjligt menar författarna kan intervjuaren relatera syftet till individens 
egna mål. Kontakten med företaget gjordes genom e-post där syftet med 
undersökningen framgick (bilaga 1). En tid därefter blev undersökaren tilldelad en 
person på FCC som svarade på frågorna. 

Intervjun med Hall (2002) genomfördes vid två tillfällen. Vid det första tillfället gavs 
allmän information om FCC av respondenten som fungerade som initiering av 
projektet. Denna information har legat till grund för kapitel 5.1.  

Vid det andra tillfället genomfördes den intervju som legat till grund för 
undersökningen av de olika tjänsternas påverkan på kundrelationen. Intervjun 
inleddes med att åter berätta om syftet med undersökningen och tilläggas skall att 
respondenten verkade mycket intresserad av att besvara frågorna. 

Intervjun var uppskattad att ta mellan 60-90 minuter vilket överensstämde väl då 
intervjun tog ca 80 minuter. 

Det finns två sätt att dokumentera intervjusvaren. Antingen kan intervjuaren göra en 
bandupptagning eller föra anteckningar under intervjun. Patel och Davidsson (1994) 
anser att ljudupptagningens fördelar är att intervjupersonens svar registreras exakt. 
Författarna menar vidare att ljudupptagning kan ha en hämmande effekt på de svar 
som respondenten ger. Respondenten skall informeras att intervjun bandas och ge sitt 
godkännande innan intervjun startar.  

Patel och Davidsson (1994) menar vidare att om svaren registreras via anteckningar är 
det viktigt att intervjuaren förtydligar sina anteckningar direkt efter intervjun. 

I den personliga intervjun med Hall (2002) användes anteckningar som 
registreringsteknik. Anteckningarna skrevs rent och förtydligas omedelbart efter att 
intervjun var slutförd. Respondenten fick vid ett senare tillfälle se på 
sammanställningen av intervjun och bekräfta att den antecknade informationen var 
korrekt. 

Svaren på intervjun finns sammanställda i bilaga 2. 

5.4 Presentation av kunder till FCC 
Nedan följer en kort presentation på de kunder som intervjuats. Presentationen 
innehåller vilken typ av företag samt antal anställda. Detta ger en bild av vilken typ av 
verksamhet företaget bedriver samt hur stort företaget är. 

Kund A: 

Företaget arbetar med tillverkning av plåtartiklar till telekombranschen. Företaget har 
ca 50-60 anställda. Respondenten är programmerare och arbetar således med att 
konstruera NC-program till företagets maskiner. 
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Kund B: 

Kund B är ett tillverkande företag som tillverkar produkter för butiksinredning. 
Avdelningen där intervjun genomförts har ca 200 anställda. Respondenten är 
systemutvecklare. Respondenten är ansvarig för företagets CAD och 
konstruktionsverktyg. 

Kund C: 

Kund C är ett legotillverkande företag inom plåtbranschen. Företaget har 56 anställda. 
Respondenten  är ritare på företaget och ritar allt som företaget tillverkar i 
produktionen. 

5.5 Förberedelse av intervjufrågor till FCC´s kunder 
Samma förberedelser som diskuterats i kapitel 5.2 kommer att användas i intervjuerna 
med kunderna till FCC. Dock är förutsättningen för intervjuerna annorlunda jämfört 
med tidigare då ytterligare aspekter skall undersökas hos kunderna. 

Vid utformandet av frågorna har de riktlinjer som diskuterats i kapitel 5.2 tagits i akt. 
Även vid intervjun med kunderna har öppna frågor använts. Liksom tidigare har 
frågor formulerats i förväg för att göra intervjun effektiv och genomtänkt. 

Frågor om verksamhet och respondent: 

• ”Berätta kort om Ert företag, vilken typ av verksamhet,  antal anställda, var 
företaget är beläget, m.m.” 

Frågan är tänkt att ge respondenten en introduktion till intervjun. Svaret på frågan 
ger även intervjuaren en bild på företagets verksamhet samt hur stort företaget är. 

• ”Vilken befattning har Du inom företaget och vilka är dina arbetsuppgifter?” 

Även denna fråga hjälper undersökaren att skapa en bild av hur väl respondenten 
är insatt i problemområdet. Detta kan vara till hjälp vid värdering av 
genomförandet. 

Frågor angående den nya affärslogiken: 

• ”Hur påverkar Ni utvecklingen av FCC produkter idag?” 

Frågan är tänkt att undersöka huruvida företaget idag kan påverka FCC. Det är 
viktigt att undersöka hur kunden upplever sin möjlighet att interagera med FCC.  

• ”Hur går ni tillväga om ni har några synpunkter på produkten?” 

Meningen med denna fråga är att undersöka vilken teknik kunden föredrar att 
använda vid interaktion med FCC. 

• ”Diskuterar ni eventuella problem med andra företag som använder FCC 
produkter?” 

Frågan undersöker huruvida företaget diskuterar problem med andra kunder. Det 
är av intresse för undersökningen att se om interaktion sker mellan kunderna och 
om det inte gör det, varför? 

Fråga angående utnyttjande av FCC´s Internet tjänster: 

• Vilka av FCC´s Internet tjänster använder ni idag samt hur ofta? 
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Frågan är viktig eftersom den ger intervjuaren en bild av vilka tjänster företaget 
använder samt hur frekvent de använder tjänsten. Detta bör intervjuaren veta för 
att kunna fortsätta intervjun på ett strukturerat sätt. 

Frågor med avseende på hur tjänsterna påverkar kundrelationen: 

• ”Hur påverkar respektive tjänst kundrelationen till FCC Software?” 

Frågan avser att undersöka hur FCC´s Internet tjänster påverkar kundrelationen 
med avseende på de aspekter som tidigare diskuterats. Med hjälp av denna fråga 
kan en jämförelse göras mot hur FCC uppfattar att det påverkar kundrelationen. 

• Anser ni att FCC´s tjänster påverkar kundengagemanget? 

Denna fråga undersöker kort och koncist om de tjänster som FCC tillhandahåller 
ökar kundengagemanget. 

• ”Ökar respektive tjänst kvaliteten på deras produkter?” 

Frågan avser att se hur kunderna till FCC uppfattar respektive tjänst påverkan på 
kvalitet. Här behövs kvalitetsbegreppet förklaras för kunden för att frågan skall få 
ett svar som svarar mot problempreciseringen. 

• ”Ökar respektive tjänst kundnyttan på deras produkter?” 

Liksom föregående fråga avser denna fråga att undersöka hur kund till FCC 
uppfattar att kundnyttan påverkas. Med hjälp av denna fråga kan också sambandet 
mellan kvalitet och kundnytta ses från kundens perspektiv. 

Frågor om framtiden: 

• ”Skulle ni kunna tänka er att lämna era synpunkter eller diskutera era frågor med 
andra intressenter, exempelvis andra kunder över Internet?” 

I de fall där detta ej sker är det intressant att undersöka om kunderna är 
intresserade av att interagera med andra intressenter i framtiden. Det är också 
intressant med avseende på interaktiva webbtjänster att undersöka om viljan finns 
att använda Internet för denna typ av interaktion. 

• Vad önskar ni att FCC skulle kunna erbjuda på Internet i framtiden? 

Frågan avser undersöka vad kunderna efterfrågar med avseende på tjänster på 
Internet. Frågan kan således fånga trender i efterfrågan som finns hos kunden och 
kan därmed se om företag och kund har samma uppfattning på hur framtiden 
kommer att utvecklas. 

• Finns det ytterligare något Du vill tillägga som kan tillföra intervjun något? 

Denna fråga finns med eftersom respondenten skall ges möjlighet att tala fritt om 
det den upplever som intressant att upp om problemområdet. 

Nästkommande kapitel beskriver de förberedelser som gjorts vid val av 
intervjupersoner. 

5.6 Genomförande av intervjuer med kunder till FCC 
Vid kontakt med FCC fick undersökaren en delmängd av FCC´s kundregister. I 
delmängden ingick tio stycken företag där samtliga hade en kontaktperson med ett 
telefonnummer. Nio av företagen hade även e-post adress. Av tio företag har tre 
stycken valt att medverka i undersökningen. Främsta orsaken har varit tidsbrist från 
kundens sida. I två av intervjuerna har kontaktpersonen varit den personen som har 
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intervjuats eftersom kontaktpersonen har arbetat med AutoPol och haft kunskaper om 
produkten. Det tredje fallet hade kontaktpersonen inga erfarenheter av AutoPol och en 
annan person på företaget tilldelades mig. Detta har varit ett kriterium från 
undersökarens sida för att genomföra intervjun. Det skall dock tilläggas att 
delmängden valts av FCC, därmed har undersökaren inte kunnat välja företag och 
intervjuperson helt fritt. 

Den första kontakten med intervjupersonen har, i de fall de varit möjligt, varit e-post. 
I brevet (bilaga 1) har syftet med undersökningen klarlagts och försök har gjort att 
motivera företaget att ställa upp på en intervju. Senare har telefonkontakt tagits där 
undersökaren hänvisat till tidigare skickad e-post. Telefonkontakten har antingen 
resulterat i att intervjun har genomförts omedelbart, en överenskommelse om ett annat 
tillfälle eller att intervjupersonen tackat nej till att medverka i undersökningen. 

Intervjun med de olika företagen genomfördes som tidigare nämnts på telefon vid ett 
tillfälle. Intervjuerna var tänkta att ta mellan 15-40 minuter. I undersökningen 
hamnade nästan alla intervjuer mellan 20-30 minuter. 

Patel och Davidsson (1994) menar att det krävs intervjupersonens tillstånd för att 
genomföra ljudinspelningar. Fördelen med ljudinspelningar är att intervjupersonens 
svar registreras ordagrannt. Vidare menar författarna att det även finns nackdelar med 
ljudinspelningar. Författarna menar att närvaron av en bandspelare kan få 
intervjupersonerna att tänka för mycket på att uttrycka sig på ett formellt och korrekt 
sätt så att viktig information glöms bort. Patel och Davidsson (1994) påpekar även att 
det är en tidskrävande process att skriva ut ljudinspelningarna. 

Intervjuerna med de olika kunderna har genomförts med hjälp av telefon beroende på 
den geografiska spridning som finns bland företagen. Intervjuerna har spelats in på 
band efter intervjupersonens godkännande och har sedan i efterhand bearbetats genom 
att skriva ut text ifrån dem. 

Svaren på intervjuerna finns sammanställda i bilaga 3, 4 samt 5. 
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6 Analys 
I detta kapitel presenteras en sammanställning av det material som togs fram genom 
undersökningen. I samband med sammanställningen görs även en analys av materialet 
utifrån problemställningen. 

Problemställningen som presenterades i kapitel 3.2 lyder: ”Hur påverkar interaktiva 
webbtjänster kundrelationen?” 

I kapitlet kommer först de svar som givits i intervjun med FCC Software att 
analyseras. Vidare kommer de svar som företagets kunder givit analyseras. Därefter 
följer en sammanfattade analys där både svaren från företag och kund kommer 
analyseras för att upptäcka eventuella likheter och skillnader. 

6.1 Analys av undersökningen hos FCC Software 
Avsikten med undersökningen var att belysa problemet med avseende på den nya 
affärslogiken, där kundens betydelse som aktiv part och förändringsagent är central. 
Undersökningen har fokuserats på vilka interaktiva webbtjänster som kan kopplas 
ihop med den interaktiva affärslogiken samt hur dessa påverkar kundrelationen. Som 
tidigare nämnts har detta undersökts i en fallstudie som utförts på företaget FCC 
Software. Vidare presenteras material som visar vilka webbtjänster FCC har för avsikt 
att införa den närmaste tiden vilket möjligtvis visar trender på hur framtiden ser ut för 
interaktiva webbtjänster. 

6.1.1 Syftet med befintliga interaktiva webbtjänster enligt FCC 

Respondenten menar att de tjänster som FCC idag tillhandahåller på webben är 
InternetUnfolder, Partner-login, E-post, kundregistrering samt nyhetsbrev. Dessa 
tjänster utnyttjar Internets egenskaper på olika sätt. Tjänsterna finns beskrivna i 
kapitel 5.2. och, detta kapitel fokuseras istället på varför företaget införde respektive 
tjänst. 

• InternetUnfolder  

Tjänsten infördes enligt respondenten främst för att se vad Internet gav för 
möjligheter i samband med plåtberedning. Syftet var att kunder skulle få en ökad 
kännedom om AutoPol genom att använda InternetUnfolder. 

• Partner-login 

Tjänsten infördes enligt respondenten eftersom det förenklade den administrativa 
processen både för återförsäljare, kund och FCC själva. 

• Kundregistrering 

Tjänsten infördes enligt respondenten för att få in slutkundsdata. 

• E-post  

Tjänsten infördes enligt respondenten för att öka servicenivån och för att 
kommunicera med andra verksamheter. 

• Nyhetsbrevet 

Tjänsten infördes enligt respondenten för att kunna informera kunder samt få 
kunder att ta kontakt med FCC. Nyhetsbrevet ger kunderna möjlighet att läsa om 
de egenskaper som företagets nya produkter erbjuder. 
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Jag anser att nyhetsbrevet inte kan klassas som en interaktiv tjänst då brevet är 
standardiserat. Partner-login är en tjänst som nyttjas av återförsäljarna till FCC där 
kunden inte kommer i kontakt med tjänsten själv. Därför har inga frågor som rör 
partner-login kunnat ställas till kunderna. Hur övriga tjänster påverkar den interaktiva 
affärslogiken kommer att behandlas i följande kapitel. 

6.1.2 Analys av den nya affärslogiken på FCC  

FCC är ett företag med endast 8 anställda. Därför har det enligt respondenten blivit 
naturligt att alla på företaget är inblandande i det mesta som sker på företaget. De 
anställda som arbetar med att komma på nya funktioner i programvaran kan även vara 
de som har daglig kontakt med kunden och kan därför ta del av den kunskap som 
finns i servicefunktionen. Således arbetar företaget efter de principer som Wikström 
m.fl. (1998) talar om vid internt gränsöverskridande. 

Utbyte av kunskap i värdestjärnan är enligt Wikström m.fl. (1998) en annan viktig 
grundsten i den nya affärslogiken. Respondenten menar att företaget ofta diskuterar 
olika funktioner och problem med sina återförsäljare och kunder. Detta borde 
innebära att även denna grundsten är uppfylld.  

Den sista grundstenen i den nya affärslogiken är enligt Wikström m.fl. (1998) 
interaktion med kunden. Enligt respondenten sker interaktion med kund i dagsläget 
främst genom e-post och telefon. Respondenten menar vidare att genom en interaktiv 
tjänst på företagets hemsida tillhandahåller FCC information om slutkunden genom en 
registrering.  

Jag anser att interaktion med kunden innebär mer än att endast besvara frågor. Att 
kunden aktivt är med i hela utvecklingsarbetet borde rimligen krävas för att denna 
grundsten skall vara uppfylld. Samtidigt inser jag svårigheterna att motivera kunden 
att medverka i hela utvecklingsarbetet då resurser som tid och kompetent personal 
som kan medverka i projektet får ses som två starkt begränsade faktorer. Ett annat 
problem kan även vara hur denna ökade interaktion av kunden skulle organiseras. 
Företagets kunder kan ha olika viljor och det skulle därför bli nödvändigt att prioritera 
kundernas önskemål efter exempelvis genomförbarhet, kostnader samt effekt. 

Att med interaktiva webbtjänster öka interaktionen med kund har dock gjorts möjligt 
med e-post. Enligt företagets representant har e-post gett FCC fördelar vid kontakt 
med kund, då frågor har kunnat lämnats efter ordinarie arbetstid. Personalen kan då 
besvara frågorna när de kommer tillbaka till arbetsplatsen. E-posten har också gjort 
det möjligt att personal som arbetar med service inte behöver tala engelska eller tyska 
flytande. Vid de frågor som exempelvis ställs på tyska kan personalen be om hjälp av 
någon på företaget som behärskar tyska. De kan sedan tillsammans besvara frågan. 

6.1.3 Webbtjänsternas påverkan på kundrelationen enligt FCC 

Enligt respondenten har kundregistrering inneburit att kunden gör en del av det 
administrativa arbetet istället för FCC. Respondenten menar vidare att denna tjänst 
således sänker kostnaderna för relationen eftersom ingen personal på företaget nu 
behöver arbeta med detta. Sänkta kostnader ökar lönsamheten på relationen vilket 
innebär att tjänsten påverkar relationsvinsten för företaget.  

InternetUnfolder kan öka intäkter från kund om de använder tjänsten vilket ökar 
lönsamheten, således ökar också relationsvinsten. Respondenten menar vidare att 
tjänsten är unik i branschen och således kan ett visst referensvärde uppstå då kunden 
pratar om InternetUnfolder som förknippas med AutoPol som FCC tillhandahåller. 
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E-posten ökar enligt respondenten värdet på relationen på flera sätt. E-posten hjälper 
FCC att ta del av intryck från kunden vilket underlättar utveckling av företagets 
produkter. E-posten gynnar därför kundmedverkan enligt respondenten. Vidare menar 
respondenten att e-post även ökar kompetensvärdet på kundrelationen då e-post ofta 
används från kundens sida att förmedla frågor om produkten. När personalen på FCC 
får arbeta med dessa problem skapas kunskap. Respondenten menar vidare att e-post 
även påverkar relationens livslängd då e-post ger ökade kommunikationsmöjligheter 
vilket är en förutsättning för ett långsiktigt gott samarbete med kund. 

Respondenten anser att e-post även förbättrar produktens kvalitet eftersom kunderna 
ges möjlighet att ställa frågor samt få hjälp med problem. Respondenten menar vidare 
att e-posten även hjälper FCC att se vart det föreligger brister i programvaran vilket 
på sikt kan öka kvaliteten på kommande produkter förutsatt att åtgärder görs.  

Respondenten menar att möjligheten att få hjälp via e-post även ökar kundnyttan. 
Vidare menar respondenten att InternetUnfolder även kan öka kundnyttan eftersom 
företaget är ensamma att kunna tillhandahålla en sådan tjänst. Respondenten menar att 
effekten av tjänsten upplevdes störst vid införandet av tjänsten. 

6.1.4 Framtida utveckling av webbtjänster hos FCC 

Respondenten menar att Internet har bidragit till nya affärsmöjligheter för företaget 
men anser fortfarande att Internetmognaden hos företagets kunder till viss del är för 
låg. 

Olika tjänster har diskuterats med återförsäljare och möjligtvis kommer några av 
dessa idéer vidareutvecklas. Den kundregistrering som görs idag där information om 
slutkunden lagras skall integreras med affärssystemet och användas som underlag för 
kundvård. FCC önskar dela denna data med återförsäljare och även knyta den person 
som sålt programvaran till kunden. 

En annan tjänst som diskuterats har varit någon form av diskussionsforum eller en så 
kallad virtual community. Dock anser respondenten att Internet mognaden är för låg 
för denna typ av verksamhet samt att företaget inte vill blotta sitt kundregister för 
eventuella konkurrenter. 

6.2 Analys av intervjuerna av kunderna till FCC Software 
Avsikten med att undersöka problempreciseringen även från kundens sida var att 
belysa problemet från två olika parter. Genom att göra detta hoppas jag se om 
uppfattningen om hur interaktiva webbtjänster påverkar kundrelationen skiljer sig 
mellan företag och kund. För att kunna göra denna jämförelse har en intervju med tre 
av företagets kunder gjorts.  

6.2.1 Kundernas användande av FCC´s tjänster 

Respondent A använder i stort sett endast kundregistreringen. Respondent A menar att 
de borde kanske e-posta mer än vad de gör eftersom detta sker mycket sällan. Oftast 
sker kontakten istället per telefon. 

Respondent B använder kundregistrering samt e-post. Respondent B tillägger även att 
de läser nyhetsbrevet de gånger det kommer ut. 

Respondent C använder kundregistrering samt e-post. Är det akut ringer respondenten 
hellre. 
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Att företagen endast använder dessa tjänster är att InternetUnfolder inte ger dem några 
särskilda tjänster eftersom de använder AutoPol där funktionerna är desamma. 

6.2.2 Kundernas upplevda kundinteraktion 

Respondent A menar att när de vill påverka FCC´s produkter så ringer de till dem. 
Respondenten exemplifierar även en händelse då det resulterade i en förändring i 
produkten. 

”Vi har haft synpunkter på exempelvis mätning av produkten. Vi har då talat 
med FCC vilket har lett till förändringar av AutoPol som passat vår 
verksamhet bättre.” 

        (Respondent A, fråga 3). 

Respondent B menar att de tidigare haft en del synpunkter på produkten. Detta var 
dock för 3-4 år sedan när FCC var mycket mindre. Respondent B menar att det då var 
mer förändringar i produkten som vi kunde vara med att påverka. Idag vet 
respondenten inte hur företaget påverkar produkten. 

Respondent C menar att de haft ett samarbete med FCC länge men att de idag inte 
påverkar utvecklingen av produkterna speciellt mycket. 

Antingen är produkten så mogen att den inte längre utvecklas eller så besitter inte 
kunderna den nödvändiga kompetens som behövs för att påverka produkten. Ett tredje 
alternativ skulle kunna vara att kunderna inte längre får något utrymme för sina 
synpunkter. Kundernas samlade bild måste ändå vara att ingen av dem idag är med 
särskilt mycket och påverkar produkten. 

6.2.3 Webbtjänsternas påverkan på kundrelationen enligt kunderna 

Respondent A menar att de gånger e-posten har använts har de fått hjälp med sina 
problem. Respondent A menar att, de på grund av detta, upplever produkten på ett 
mer positivt sätt. 

Respondent B menar att de gånger de använt e-posten har de snabbt fått hjälp med  
problemen. Respondenten menar vidare att det är viktigt att man får svaren snabbt när 
man endast hör av sig via e-post. Respondenten tillägger även att E-posten känns lite 
osäkert om man inte fått bekräftelse att mailet kommit fram.  

Respondent B menar att med hjälp av kundregistrerings tjänsten underlättas 
administrationen av programvaran, vilket de ser som mycket positivt. 

Respondent C menar att e-posten underlättar avsevärt kommunikationen med FCC. 
Ofta när respondenten har problem så behöver de skicka med en fil vilket hade varit 
omöjligt utan e-post. Ofta får man sedan tillbaka svaret omedelbart. Med tanke på 
detta betyder e-posten mycket i relationen med FCC Software. 

Alla kunder verkar uppfatta e-post som ett bra sätt att kommunicera med FCC dock 
används inte e-post vid alla tillfällen. Detta kan enligt mig bero på att vissa problem är 
svåra att lösa utan att kommunicera verbalt med varandra samt att mognaden på att 
använda e-post hos kunderna är för låg. Kundregistreringstjänsten upplevs som en 
tjänst som förenklar administrationen för kunden. 

Tjänsternas inverkan på kvalitet och kundnytta enligt kunderna: 

Respondent A menar att ingen av de tjänster som FCC tillhandahåller ökar 
kundengagemanget. Vidare menar respondent A att kvaliteten indirekt ökas av e-post 
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då hjälp finns att tillgå vid problem  Respondenten menar att denna goda service även 
ökar kundnyttan. 

Respondent B menar att bra service gör ju att man får en positiv inställning till 
företaget. Vidare menar respondenten att e-posten ger ju möjlighet att ställa frågor 
även om ingen svarar på telefonen. På det sättet ökas kvaliteten. Respondenten menar 
även att förutsatt att FCC svarar snabbt på mailen, vilket de ofta gör, ökar den 
upplevda kundnyttan. Respondenten menar vidare att kundregistreringen är en smidig 
lösning vilket underlättar användandet av företagets produkter. Kundregistrerings 
tjänsten upplever respondenten som oerhört smidig. Respondenten menar vidare att 
många andra företag har betydligt omständigare tillvägagångssätt där man måste faxa 
information och sedan vänta ett par timmar innan man kan använda programvaran. 
Med denna tjänst går det på endast en minut vilket respondenten upplever som 
mycket positivt.  

Respondent C anser att tjänsterna endast påverkar kundengagemanget marginellt. 
Respondenten anser dock att det är mycket bra att nya versioner kan laddas ner direkt 
via kundregisteringen. Vidare säger respondenten att han upplever att han haft ett 
mycket gott samarbete med FCC och att de är nöjda med FCC´s produkter. 
Respondenten menar att e-posten ökar kvaliteten. Vidare menar respondenten att 
kundregistrering samt e-posten även ökar kundnyttan. 

Samtliga respondenter verkar anse att e-post ökar kvaliteten på företagets produkt. I 
samtliga fall verkar uppfattningen till stor del påverkas av att kunderna fått svar 
snabbt. Det verkar därför viktigt att om e-post skall vara kvalitetsökande för ett 
företag krävs det, förutom bra svar, även snabba svar. Det gäller således även 
kundnyttan i detta fall. Respondenterna menar även att kundregistreringstjäsnten ökar 
kundnyttan, främst på grund av att tjänsten underlättar administrationen. 

6.2.4 Hur ställer sig kunderna till en utvidgning av frågor på Internet 

Respondent A menar att de idag inte diskuterar problem med andra företag som 
använder AutoPol men att de skulle kunna tänka sig att göra det över Internet. 

Respondent B menar även de att de vanligtvis inte diskuterar problem med andra 
kunder. De skulle dock göra det över Internet om möjlighet fanns. Respondenten 
menar vidare att vid användande av andra produkter så används de databaser som 
respektive företag har om hur man hanterar problem. 

Respondent C menar att de aldrig diskuterar problem med andra företag. De vänder 
sig alltid direkt till FCC. De skulle dock kunna tänka sig att diskutera problem men 
andra kunder men tillägger att det är viktigt att få svaren snabbt. 

Kunderna diskuterar idag inte med varandra. Det händer dock att de diskuterar med 
återförsäljarna vilka i sin tur diskuterar med olika kunder. Samtliga företag verkar ha 
viljan att diskutera olika problem med andra kunder. Som respondent C poängterar är 
det dock viktigt att svaren fås snabbt varför det kanske kunde vara aktuellt med någon 
från FCC som hjälper tjänsten att komma igång. 

6.2.5 Kundernas efterfrågan på webbaserade tjänster 

Respondent A menar att det vore bra med en tjänst där respondenten lätt och smidigt 
kan hämta ”Servicepack” i framtiden. Respondenten anser att det skulle räcka med en 
tjänst där användaren loggar in och laddar ner sitt ”Servicepack”. 
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En annan tjänst som Respondent A efterfrågar är ”Tips and Tricks”, vilket 
respondenten förklarar som färdiga svar på hur man går tillväga i olika situationer. 
Respondenten föreslår vidare att dessa tjänster kan vara kopplade då respondenten 
automatiskt kopplas till företagets hemsida i samband med nedladdning av 
”Servicepack”. På hemsidan kan de olika tipsen presenteras och respondenten menar 
att dessa tips kan läsas medan användaren laddar ner sitt ”Servicepack”. 

Respondent B menar att kundregistrerings tjänsten skulle kunna utvecklas så att 
kunden kan se vilka licenser som är aktiva respektive inaktiva eftersom kunden idag 
endast ser vilka licenser som är utcheckade någonsin. 

Vidare menar respondenten att en tjänst som kan underlätta respondentens verksamhet 
är automatisk nedladdning av ny programvara. Vidare föreslår respondenten att 
tjänsten skulle kunna fungera som Windows Update. 

Respondent C menar att de inte har några direkt önskemål på tjänster. 

Två av tre kunder efterfrågar en tjänst där någon form av automatisk nedladdning av 
nya versioner av programvara förekommer. Detta borde vara ett exempel på en tjänst 
som ger ökad kundnytta. Som tidigare nämnts menar Bauer m.fl. (2002) att företagets 
fokus skall vara ökad kundnytta. Självklart måste FCC se vilka kostnader en sådan 
tjänst för med sig och göra en uppskattning om den ökade kundnyttan väger tyngre än 
kostnaderna för utvecklande av en sådan tjänst. 

6.3 Analys FCC Software vs Kund: Påverkan på kundrelationen 
I detta kapitel analyseras hur de interaktiva webbtjänsterna påverkar kundrelationen 
samt identifieras de likheter och skillnader som finns mellan FCC och kund. Analysen 
bearbetas med hjälp av den teoretiska bakgrund som givits i kapitel 2. 

6.3.1 Tjänsternas resultat och påverkan på kundrelationen 

Nedan kommer tjänsterna e-post samt kundregistrering påverkan på kundrelationen 
analyseras. 

E-post: 

E-posten infördes av FCC för att öka servicenivån samt för kommunikation med 
andra verksamheter. Detta är ett användningsområde som Cockburn m.fl. (1996) 
menar är vanligt då tjänsten är snabb, lätt att använda samt länkar samman många 
företag.  

E-post tjänsten som tillhandahåller service till kunden skall ses som en kringtjänst då 
Sandholm (1995) menar att kringtjänster är sekundära tjänster som företaget kan 
erbjuda kunden. Sandholm (1995) menar vidare att en tjänst är kvalitetsökande då den 
innehar egenskaper som tillfredsställer kundens behov. E-posten tillfredsställer 
kundernas behov enligt de intervjuer som gjorts i undersökningen och skall därför ses 
som en kvalitetsökande tjänst.  

Kvalitet höjs enligt Sandholm (1995) då produkten innehåller egenskaper som 
tillfredsställer kundbehov samt egenskaper som kunderna inte har förväntat sig men 
som ur deras synvinkel är något positivt. Detta kan öka uppfattningen av produktens 
kvalitet. I detta fall ger tjänsten e-post möjlighet till service vilket säkerligen 
tillfredsställer kundbehov då respondenterna svarat att de upplever produkten på ett 
positivare sätt, tack vare e-posten. Vad som möjligtvis är ännu viktigare är att två av 
tre kunder särskilt påpekat att svaren på skickad e-post returnerats snabbt vilket 
respondenterna menar är positivt. Detta kan bero på oväntade positiva egenskaper 
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som diskuterats ovan där andra företag jämförelsevis inte ger en lika tillfredsställande 
service som FCC idag gör. 

Sandholm (1995) menar vidare att kvalitet bedöms efter förekomster av brister och fel 
i produkten. FCC menar att tjänsten på lång sikt förbättrar kvaliteten på produkterna 
då personalen på FCC får vetskap om vilka brister den nuvarande programvaran har, 
vilka sedan kan åtgärdas. Detta överensstämmer med den teori som Grönroos (2000) 
förmedlat vilket innebär att kunden är den som förmedlar information, ställer frågor 
samt ger klagomål. 

Kunderna ser e-postens påverkan av kundrelationen som en tjänst som ger dem ökad 
kundnytta och kvalitet. Relationen mellan kvalitet och kundnytta kan här ses som 
linjär då Storbacka m.fl. (2000) menar att förbättringar i kvalitet leder till ökad 
kundnytta och vice versa. FCC´s syfte med e-post var skapa en ökad servicekänsla 
enligt respondenten. Därmed har syftet nått önskat resultat då samtliga kunder svarat 
att de upplever e-posten som positivt. Storbacka m.fl. (2000) menar att upplevd 
kundnytta är den viktigaste faktorn för att nå en långvarig kundrelation.  

Med tjänsten e-post har FCC lyckats få kunderna att se företagets produkt med en 
högre kvalitet och ökad kundnytta. Respondent C menar vidare att e-post skapat nya 
möjligheter vid kommunikation med FCC då dokument nu kan bifogas och analyseras 
av FCC. Respondenten menar att detta var en omöjlighet via telefon.  

FCC har således med e-post skapat goda möjligheter till ett fortsatt gott samarbete 
med företagets kunder. Fortfarande är telefon ett vanligt sätt att ta kontakt med FCC 
enligt de intervjuer som gjorts med kunderna. Kunderna använder e-post till FCC i 
varierande utsträckning. Detta beror rimligtvis på kundens IT-mognad samt 
komplexiteten på de frågor kunden önskar ställa. I vissa fall bifogas filer med e-
posten vilket varit omöjligt med exempelvis fax. Vidare påverkar e-post 
kundrelationen på fler sätt enligt FCC. Respondenten på FCC menar vidare att e-
posten påverkar värdet på kundrelationen genom ökad kundmedverkan samt ett ökat 
kompetensvärde. Med detta exempel kan visas att de två parterna, FCC och kund, kan 
dra nytta av samma interaktiva webbtjänst på olika sätt. Kunden upplever ökad 
kundnytta medan företaget använder tjänsten för att skaffa sig en ökad kunskapsbas 
samt förbättring av dialog med kunden.  

Kundregistrering: 

Tjänsten infördes enligt FCC för att minska det administrativa arbetet vilket skulle 
innebära en mindre kostnad för företaget. Således har detta inneburit sänkta kostnader 
enligt respondenten på företaget. Därmed har tjänsten ökat relationslönsamheten 
enligt respondenten.  

Då tjänsten innebär arbete för slutkunden var det särskilt intressant att se hur kunden 
upplevde tjänsten och hur kunden uppfattar att tjänsten påverkar kundrelationen. 
Respondent B svarar att tjänsten är oerhört smidig i jämförelse med andra företag och 
upplever denna tjänst som mycket positiv. 

Tjänsten får sägas vara en kringtjänst då den är en sekundär tjänst. Tjänsten uppfyller 
egenskaper som tillfredsställer kundbehov då tjänsten har oväntade positiva 
egenskaper, i detta fall, mycket lätt att administrera för kunden jämfört med många 
andra lösningar enligt respondenterna. Det är dock intressant att kunderna upplever att 
tjänsten underlättar administration då FCC´s syfte var att minska den egna 
administrationen och lägga ut den på kunden. 
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Respondent B upplever att tjänsten ökar kundnyttan vilket innebär att 
kvalitetsfunktionen även här får ses som linjär. Då tjänsten ökar kundnyttan borde 
rimligtvis värdet på relationens längd öka. 

Åter igen är mönstret att de olika parterna upplever ökat värde av kundrelationerna i 
olika aspekter. FCC använder tjänsten främst för att få en ökad relationsvinst medan 
kundernas uppfattning främst bygger på att tjänsten är smidig. Det är således viktigt 
att tjänster som företaget utvecklar för egen vinning även ökar värdet på 
kundrelationen för kunden. Utvecklas en tjänst som kunden upplever som dålig eller 
omständlig finns risk att kunden blir besviken vilket företaget bör ha i åtanke. 
Sandholm (1995) menar att företagets verksamhet skall vara inriktad på att ta fram 
tjänster som besitter en sådan kvalitet att kundernas behov tillfredsställs. Om detta 
kan kombineras med att företaget ökar lönsamheten på kundrelationen borde detta 
rimligtvis vara ännu bättre. 
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7 Resultat och Diskussion 
I kapitlet kommer det resultat som framkommit vid analysen presenteras. Resultatet 
kommer att presenteras med utgångspunkt från problemställningen. Vidare kommer 
resultatet diskuteras samt framtida arbeten inom problemområdet. 

7.1 Resultat av undersökningen 
Utifrån den fallstudie som genomförts på FCC Software har undersökningen visat på 
att interaktiva webbtjänster har möjlighet att påverka kundrelationer. Detta främst 
genom de fördelar som uppkommit genom Internet då information skickas på kort tid 
oavsett geografiskt avstånd. I undersökningen har e-post visat sig påverka 
kundrelationen på flera sätt. Kunderna upplever e-post som möjlighet att få service 
vilket inneburit en högre upplevd kundnytta samt ökad kvalitet på företagets 
produkter. Detta har medfört att kunderna upplevt relationen till FCC på ett positivt 
sätt.  Kunderna menar också att kundregistreringstjänsten ökar kundnyttan då 
administrationen förenklats. FCC menade att kundregistreringstjänsten minskat den 
egna administrationen. Tjänsten har således minskat administrationen för båda parter. 
För företagets del innebär tjänsten lägre kostnader och ökad kundnytta. 

FCC använder e-post för att ge kunderna service men menar också att e-posten 
påverkar värdet på kundrelationen på flera sätt då tjänsten ger företaget en ökad 
kunskapsbas samt möjlighet till dialog med kunden.  

Kunderna menar att både kundregistrering och e-post ger ökad kundnytta samt ökad 
kvalitet vilket ofta stärker värdet på kundrelationens livslängd. Vidare har tjänsterna 
ökat värdet på kundrelationen i andra aspekter för företaget. En aspekt har varit ökad 
kunskapsbas då e-post möjliggjort problemlösning tillsammans med kunden. En 
annan aspekt har varit ökad relationsvinst då både e-post och kundregistrering 
inneburit lägre kostnader för företaget. Företaget anser även att e-posten givit ökad 
kundmedverkan.  

Sammanfattningsvis kan följande indikation identifieras: 

• Interaktiva webbtjänster har möjlighet att påverka och utveckla kundrelationen på 
en rad olika sätt. 

Tjänsterna har i undersökningen visat sig påverka kundnyttan och kvalitet enligt 
kunderna. Kundnyttan är en starkt bidragande faktor till relationens livslängd enligt 
både Storbacka m.fl. (2000) och Bauer m.fl. (2002). Tjänsterna har också enligt 
företaget visat sig påverka relationsvinsten, kundmedverkan samt kompetensvärdet av 
kundrelationen. Detta visas i punktform nedan. 

Kund 

• ökad kundnytta 

• ökad kvalitet 

Företag 

• ökad relationsvinst 

• ökad kundmedverkan 

• ökat kompetensvärde 
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7.2 Diskussion 
Kapitlet innehåller en värdering på det material som presenterats samt reflektioner 
över undersökningen och resultatet. 

7.2.1 Värdering av materialet 

Eftersom respondenterna i företagen arbetade med AutoPol och utnyttjade de tjänster 
som FCC tillhandahåller får deras svar betraktas som tillförlitliga eftersom 
undersökningen till stor del bygger på hur respondenterna uppfattar de olika 
tjänsterna. Då respondenterna var en delmängd av FCC´s kundregister var urvalet 
begränsat men också en förutsättning för att kunna genomföra undersökningen med 
båda parter inblandande. De tio kunderna valdes av företaget vilket kan påverka 
resultatet. Dock försäkrade företaget att respondenterna var slumpvist utvalda. 

När kontakt gjordes med ett av de företag som inte deltagit i undersökningen visade 
det sig att de ej använde AutoPol då produkten inte hade den funktionalitet som 
företaget önskade. Det blev därför omöjligt att ställa ytterligare frågor till företag  som 
berörde hur de uppfattade tjänsterna. Intressant blev istället att ställa frågor om den 
upplevda kundinteraktionen. Företaget menade att de påpekat bristerna men att ingen 
förändring på produkten hade utvecklas. Möjligtvis beror detta på att utvecklingen av 
funktionen är kostsam eller att FCC inte tagit hänsyn till kundens önskemål. 

Eftersom undersökningen bygger på många facktermer som exempelvis kvalitet och 
kundnytta har undersökaren vid sammanställningen tagit hänsyn till att respondenten 
menar exempelvis kundnytta fast själva termen aldrig uttrycks i svaret. Med anledning 
av detta kan svaren på hur tjänsterna påverkar kvaliteten och kundnyttan inte sägas 
vara helt tillförlitliga. 

7.2.2 Reflektioner över undersökningen 

Jag har vid genomförandet märkt hur viktigt det är att motivera den kommande 
intervjupersonen att ställa upp på intervjun. I det fall där e-post adressen saknades var 
detta omöjligt vilket kan ha varit en orsak till att respondenten valde att ej medverka i 
undersökningen.  

Vid uppringningen av intervjupersonen var det också viktigt att fråga om personen 
hade tid. Det visade sig efterhand att desto tidigare intervjuaren frågade desto större 
blev möjligheten att intervjun blev av direkt eller åtminstone planerades in någon dag 
senare. Anledningen till detta kan ha varit att ju längre samtalet pågick desto mer 
stressad blev intervjupersonen, vilket till slut gjorde att kunden istället för att planera 
in intervjun senare, valde att avstå helt. 
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7.2.3 Reflektioner över resultatet 

Resultatet ger en indikation på att interaktiva webbtjänster har möjlighet att påverka 
kundrelationen. Tjänsterna kan påverka kundrelationen på flera olika sätt. 
Undersökningen tyder på att interaktiva webbtjänster ger ökad kundnytta och ökad 
kvalitet för kunden. Undersökningen pekar vidare att företaget upplever både ett ökat 
kompetensvärde, kundmedverkan samt relationsvinst. Möjligtvis ser företaget dessa 
faktorer som ett måste för att en investering skall kunna motiveras. Det räcker således 
inte med att bara att nå ökad kundnytta eller ökad kvalitet. En tjänst som efterfrågas 
av kunderna är en uppdateringstjänst som automatiskt laddar ner den senaste 
versionen av programvaran. Denna typ av tjänst verkar vara lämpad för att öka 
kundnyttan. 

Resultatet har överensstämt väl med det förväntade resultatet då en indikation på hur 
interaktiva webbtjänster påverkar kundrelationen i ett  perspektiv från både företag 
och kund kartlagts.  

Då undersökningen bygger på en fallstudie är resultatet specifikt för detta fall. För att 
kunna dra generella slutsatser bör liknande undersökning göras i en annan kontext. 
Därför bör resultatet i denna studie ses som en indikation på hur interaktiva 
webbtjänster påverkar kundrelationen.  

7.3 Förslag till fortsatt arbete 
Följande förslag finns på framtida arbeten: 

• Undersöka problemet i en annan kontext för att se om de indikationer som finns i 
denna undersökning överensstämmer även hos andra företag. Först då kan några 
generella slutsatser dras. 

• ”Virtual communities”. En undersökning skulle kunna göras hur ett företag kan 
genomföra en ”virtual community” med tanke på säkerhet och integration. Vidare 
skulle undersökningen kunna se hur ”virtual communities” kan integreras med den 
nya affärslogiken och exempelvis se om ”virtual communities” ökar 
kundinteraktionen. I ett större perspektiv skulle en undersökning kunna göras hur 
en ”virtual community” påverkar kundrelationen. 

• I undersökningen har e-post haft betydelse vid företagets kundservice. Intressant 
vore att undersöka om ett företag med hjälp av e-post kan bygga en interaktiv 
kunskapsdatabas där olika e-postbrev finns länkade med hjälp av hypertext och 
hur strukturen skulle vara uppbyggd. 

• Upprätta ett ramverk för utveckling av interaktiva webbtjänster. Ett sådant 
ramverk skulle kunna ta hänsyn till olika faktorer av kundrelationer som 
diskuterats i rapporten. 
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Bilaga 1. Introduktion till Intervju 
 

Intervjuer som jag, Andreas Olsson - Flemsjö, avser att genomföra bland företag som har en 
koppling till FCC Software, ingår som en viktig del i mitt examensarbete. Mitt examensarbete 
genomförs vid Högskolan i Skövde där jag läser mitt sista år på det systemvetenskapliga 
programmet. Jag undersöker hur tjänster på Internet påverkar kundrelationen. De tjänster som 
jag undersöker kommer att vara de befintliga tjänster som FCC idag erbjuder på Internet. 

 

Syftet med denna undersökning är att se hur företag respektive kund, upplever och använder 
de Internet-tjänster som företaget idag levererar och hur dessa tjänster påverkar 
kundrelationen. Det är också av intresse för undersökningen att undersöka hur kunderna går 
tillväga vid exempelvis ett problem med produkten. Min förhoppning är att intervjusvaren 
skall ge mig underlag för att kunna dra slutsatser om hur tjänster på Internet kan påverka 
kundrelationen vilket sedan skall kunna användas som underlag för att skapa en relation 
mellan leverantör och kund som gynnar båda parter. De företag som deltager i studien får 
givetvis ta del av det färdiga examensarbetet om De så önskar. 

 

Alla svar kommer att behandlas konfidentiellt, dvs ingen utomstående kommer att få ta del av 
det som sagts under intervjun på så sätt att den intervjuades identitet kan igenkännas.  

 

Om du har några frågor innan den eventuella intervju med Ert företag får du gärna ta kontakt 
med mig. 

 

Min e-mailadress: a99andol@ida.his.se 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Andreas
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Bilaga 2: Sammanfattning av intervju med FCC Software 
 

1. Vilken befattning har Du och vilka uppgifter består ditt arbete av? 

Utvecklingsansvarig. Mitt arbete består av utveckling av infrastruktur samt utveckling av 
affärssystem med koppling mot tjänster på Internet. 

2. Hur fungerar interaktion med kunden på FCC idag? 
Interaktionen med kund bedrivs idag främst med hjälp av E-post och telefon. Detta 
fungerar helt enkelt att kunden ställer frågor som FCC sedan svarar på. 
 
FCC har även en tjänst på hemsidan där kunden registrerar sitt program med hjälp av en 
kod. Vid registrering tillhandahåller FCC information om slutkunden och kan på detta vis 
identifiera sina kunder. Efter denna registrering kan företaget börja anvämda produkten. 

3. På vilka sätt fångas kundens synpunkter om produkterna upp? 
Mycket av denna information kommer från våra återförsäljare men även från slutkund 
med E-post och telefon. 

4. Med vilka andra aktörer än kunder samarbetar ni med för att utvinna kunskap? 

Vi diskuterar våra produkter med våra återförsäljare och försöker även få kunskap om vad 
slutkunderna efterfrågar via en dialog med våra återförsäljare. 

5. Hur fungerar samarbetet mellan olika avdelningar? 
Företaget har ju relativt få anställda vilket gjort att de flesta på företaget är inblandande i 
det mesta som sker. Är någon intresserad att lära sig mer om något område finns möjlighet 
att göra detta. 

6. Vilka tjänster tillhandahåller FCC idag på Internet? 

InternetUnfolder, Partner-login, E-post, kundregistrering, nyhetsbrev. 

7. Är tjänsten en kärntjänst eller en kringtjänst? 

InternetUnfolder är en kärntjänst men går även att kombinera med vår kärnprodukt 
AutoPol och kan därför även sägas vara en kringtjänst. Övriga tjänster är kringtjänster då 
de är tjänster som kretsar runt vår produkt AutoPol. 

 

8. Vad var syftet med att respektive tjänst infördes? 

 

InternetUnfolder lanserades 96 för att helt enkelt se vad Internet gav för möjligheter till att 
utföra plåtberedning. Syftet var att skapa ett behov som kunderna skulle efterfråga samt 
att kunderna skulle få större kännedom om vår produkt AutoPol. På sikt skulle tjänsten 
generera pengar och i höstas blev tjänsten en betaltjänst. 

Syftet med partner-login var att förenkla processen för återförsäljare, kund och FCC. 
Tjänsten gör att FCC ej behöver hantera de kunder som ej köper någonting. 

Kundregistrering skapades för att få in information om slutkunderna. 

Nyhetsbrevet finns i en engelsk version och en svensk. Syftet med nyhetsbrevet var att 
informera samt få kunder att kontakta oss för mer information. Nyhetsbrevet visar nya 
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saker som är på väg, exempelvis nya möjligheter som skapas i samband med nya 
produktversioner. 

Syftet med att införa E-post var att öka servicenivån och framförallt att kunderna skulle 
uppleva en hög servicenivå. FCC fokuserar på att svara snabbt. E-posten har fördelar vid 
kommunikation med kund då den som svarar på frågor, dels får tid på sig att svara på 
frågan samt att personen förstår det språk som frågan är skriven på. E-posten gör det 
också möjligt att ta emot frågor som skickas efter arbetstidens slut. Detta är exempelvis 
omöjligt med telefon. Vi tycker att E-posten ger oss möjlighet att ställa kvalitativa svar. 

9. Vilka av Internets egenskaper utnyttjas av dessa tjänster och på vilket sätt utnyttjas 
de? 

InternetUnfolder är alltid tillgänglig på Internet. Tjänsten är interaktiv då eftersom 
beroende på vad kunden matar in för information om så ges ett svar från 
InternetUnfoldern i form av en ritning. Hur ritningen ser ut är helt enkelt beroende på vad 
användaren matat in. Tjänsten använder sig av individualism då användaren får logga in 
och får information som är specifik för just den användaren, exempelvis kan användarens 
se hur många gånger tjänsten använts. Integration av kommunikation och transaktion finns 
då kunden lägger order på utnyttjande av tjänsten så läggs en order direkt in i företagets 
affärssystem. InternUnfolder tillhandahåller effektiv förmedling av information då 
informationen presenteras tillbaka dels som en visuell ritning samt en fil över ritningen 
som kan laddas ner och användas i en oberoende programvara , exempelvis AutoDesk 

Partner-login finns konstant tillgänglig på nätet och kan därför nås av återförsäljare 
oavsett tidpunkt på dygnet vilket är viktigt då återförsäljare finns över hela världen. 
Tjänsten är interaktiv då data returneras beroende på vad användaren matat in. Tjänsten är 
även individuell då information specifik för användaren ges. Tjänsten saknar övriga 
egenskaper. 

Kundregistrering är även den konstant tillgänglig samt interaktiv av samma skäl som 
partner-login. Här saknas dock en individuell profil till kunden. Övriga egenskaper 
saknas. 

E-posten kan skickas till oss oavsett tidpunkt dock kan vi endast svara på arbetstid varför 
jag inte kan säga att det finns konstant tillgänglighet till tjänsten. E-posten är även 
interaktiv med tanke på att beroende på vad kunden frågar får den svar på sin fråga. Vi 
använder således inte standardiserade svar. Svaret får därför även ses som individanpassat. 
På E-post behandlar vi transaktioner men en integration mellan transaktion och 
intergration finns ännu inte. 

Nyhetsbrevet skickas ut till kunder för att ge information. Dock är nyhetsbrevet helt 
standardiserat. Som tidigare nämnts finns nyhetsbrevet på både svenska och engelska 
beroende på var kunden befinner sig. Några fler egenskaper kan jag inte identifiera. 

 Vad anser Du att respektive tjänst medfört med avseende på värdet av kundrelationen? 

• Relationsvinst 

Partner-login minskar kostnaderna för oss vilket bidrar till ökad lönsamhet. 
Kundregistrering innebär att kunden gör arbetet istället för FCC. Även detta sänker 
kostnaderna för oss vilket ökar lönsamheten på relationen. InternetUnfolder kan öka 
intäkter från kund om de använder tjänsten vilket ökar lönsamheten. 

• Kundmedverkan 
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E-posten hjälper oss att ta del av intryck från kunden vilket kan hjälpa till utveckling 
av våra produkter.  

Det har funnits tankar om att införa någon kundklubb eller virtual community men i de 
försök vi har gjort har vi upplevt att Internet mognaden hos de som använder våra 
produkter har varit för låg. Vi har också hindrats av att vi ej vill blotta vårt 
kundregister för en eventuell konkurrent. 

• Kompetensvärde 

E-post tar in eventuell problem och behandlar dem. I samband med detta skapas 
kunskap. 

• Referensvärde 

InternetUnfolder är en unik tjänst som ingen av våra konkurrenter besitter. När vi 
skapade tjänsten fick den snabbt ett rykte hos kunderna vilket ledde till nya kunder. 

• Relationens livslängd 

Med hjälp av E-post kan vi kommunicera med kunden och på det sättet ges 
förutsättning för ett långt och givande samarbete. Nyhetsbrevet ger också möjlighet att 
informera kunderna om nya versioner som släpps. Kundregistreringen är en enkel 
process vilket många andra företag saknar. Vi hoppas därför att kunderna skall tycka 
det är lätt att använda våra produkter. 

10. Hur uppfattar Du att respektive tjänst påverkar kvaliteten på företagets produkter? 

E-posten ökar indirekt kvaliteten då kunderna ges möjlighet att ställa frågor och få hjälp. 
E-posten hjälper oss också att se vart det finns brister i programvaran. Detta kan sedan 
ligga till grund för vidare utveckling av programvaran. De andra tjänsterna kan jag inte se 
att de påverkar kvaliteten nämnvärt. 

11. Hur uppfattar Du att respektive tjänst påverkar kundnyttan? 
Som tidigare nämnts tror jag att möjligheten att få hjälp via e-post ökar kundnyttan. Jag 
tror även att InternetUnfolder kan öka kundnyttan eftersom vi är ensamma att kunna 
tillhandahålla en sådan tjänst. Effekten upplevdes störst vid införandet av tjänsten. 

12. Hur ser den närmaste framtiden ut för FCC beträffande tjänster på Internet? 

Vi hoppas vi kan använda oss av Kundregistreringen i större utsträckning än i dag. Vi ser 
möjlighet i att använda denna information som underlag för framtida kundvård. Vi har också 
för avsikt att dela information med återförsäljare. Den personen som sålde programvaran till 
kunden skall knytas till kunden för att skapa en mer personlig kontakt till kunden. 
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Bilaga 3: Sammanfattning av intervju med Kund A. 
 

1. Berätta kort om Ert företag, vilken typ av verksamhet,  antal anställda, var företaget 
är beläget, m.m. 

Företaget arbetar med tillverkning av plåtartiklar till telekombranschen. Företaget har ca 
50-60 anställda. 

2. Vilken befattning har Du inom företaget och vilka är dina arbetsuppgifter? 

Mina arbetsuppgifter är programmering. Jag gör NC-program till våra maskiner som står 
ute på golvet. När jag programmerar använder jag AutoPol, AutoCad, Solidworks mm… 

3. Hur påverkar Ni utvecklingen av FCC produkter idag? 

Vi har haft synpunkter på exempelvis mätning av produkten. Vi har då talat med FCC 
vilket har lett till förändringar av AutoPol som passat vår verksamhet bättre. 

4. Hur går ni tillväga om ni har några synpunkter på produkten? 

Oftast tar vi det på telefon. De gånger vi har ringt har FCC löst problemen. 

5. Diskuterar ni eventuella problem med andra företag som använder FCC produkter? 

Nej, det har vi aldrig gjort. 

6. Vilka av FCC´s Internet tjänster använder ni idag samt hur ofta? 

Vi använder inte så mycket Internettjänster. Endast kundregistrering för att låsa upp 
datorerna. Vi borde kanske e-posta mer än vad vi gör. Dock är det lätt med e-post att man 
tappar en del information när jag ska förmedla informationen vidare. Är alla med och får 
ta del av samma information försvinner ju ingen information på vägen. Eftersom det 
geografiska avståndet inte är så långt så åker vi ibland upp till FCC och diskuterar med 
dom, detta hade ju varit svårt om verksamheten varit belägen i Japan… 

7. Hur påverkar respektive tjänst kundrelationen till FCC Software? 

De få gånger vi använt e-posten har vi fått hjälp med våra problem. Detta gör ju att vi 
upplever produkten på ett mer positivt sätt. 

8. Anser ni att FCC´s tjänster påverkar kundengagemanget? 

Nej. Det skulle jag inte vilja säga. 

9. Ökar respektive tjänst kvaliteten på deras produkter? 

Indirekt ökas ju kvaliteten på produkten med tanke att hjälp finns att tillgå vid problem. 
(e-post) 

10. Ökar respektive tjänst kundnyttan på deras produkter? 

Jag får nog svara samma som på föregående fråga. 

11. Skulle ni kunna tänka er att lämna era synpunkter eller diskutera era frågor med 
andra intressenter, exempelvis med andra kunder över Internet? 

Ja, det skulle vi kunna tänka oss att göra. 

Vad önskar ni att FCC skulle kunna erbjuda för tjänster på Internet i framtiden? 
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Jag vet ju inte om FCC´s verksamhet kommer att stanna där den är eller om den kommer 
att vidareutvecklas så att det blir lätt och smidigt att hämta ”servicepack” i framtiden. Det 
vore bra för oss. Det skulle räcka med att vi loggar in oss och så kan vi ladda ner 
”servicepacket”. 

”Tips and tricks”.  Färdiga svar på hur man går tillväga i olika situationer. Vid 
användande av  andra program kommer vi i samband med nedladdning av servicepack 
automatiskt i kontakt med företagets hemsida. Då tittar man efter om företaget 
tillhandahåller några tips vid användande av programmet. 
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Bilaga 4: Sammanfattning av intervju med Kund B. 
 

Berätta kort om Ert företag, vilken typ av verksamhet,  antal anställda, var företaget är 
beläget, m.m. 

Vi är ett tillverkande företag som tillverkar produkter mot butiksinredning. På denna 
avdelning är vi 200 anställda. 

1. Vilken befattning har Du inom företaget och vilka är dina arbetsuppgifter? 

Systemutvecklare. Jag har hand om våra CAD och konstruktionsverktyg. 

2. Hur påverkar Ni utvecklingen av FCC produkter idag? 

Vi har haft en del synpunkter tidigare på produkten. För 3-4 år sedan när företaget var 
mycket mindre. Det var mer förändringar då i produkten som vi kunde vara med att 
påverka. Idag vet jag faktiskt inte. 

3. Hur går ni tillväga om ni har några synpunkter på produkten? 

Oftast tar vi det på telefon det händer dock att vi mailar också. Det är även ofta vi talar 
med återförsäljare och sedan talar de i sin tur med FCC. 

4. Diskuterar ni eventuella problem med andra företag som använder FCC produkter? 

Nej, det har vi inte gjort. Dock har vi ju diskuterat problem med återförsäljare som i sin 
tur diskuterar med olika kunder. Vi har ju ingen direktkontakt med någon annan kund. 
Enda gången man i så fall diskuterar produkten är om man stöter på någon kompis som 
också använder produkten. Det är svårt att veta vilka andra företag som använder AutoPol. 

5. Vilka av FCC´s Internet tjänster använder ni idag samt hur ofta? 

Ibland använder vi e-post för att kommunicera med FCC men det händer även att vi ringer 
eller faxar vår information till dem. Den tjänst som vi använder mest är 
Kundregistreringen. Vi läser även nyhetsbrevet de gånger som de skickats ut.  

6. Hur påverkar respektive tjänst kundrelationen till FCC Software? 

De gånger vi använt e-posten har vi snabbt fått hjälp med våra problem. Jag tycker det är 
viktigt att man får svaren snabbt när man endast hör av sig via E-post och det har vi fått. 
E-posten kan ju annars kännas lite osäker om man inte får bekräftelse att mailet kommit 
fram. Med hjälp av kundregistrerings tjänsten underlättas ju administrationen av 
programvaran för oss vilket givetvis är positivt. 

7. Anser ni att FCC´s tjänster påverkar kundengagemanget? 

Bra service gör ju att man får en positiv inställning till företaget. 

8. Ökar FCC´s tjänster kvaliteten på deras produkter? 

E-posten ger ju möjlighet att ställa frågor även om ingen svarar på telefonen. På det sättet 
ökas kvaliteten. Kundregistreringen är en smidig lösning vilket underlättar användandet av 
företagets produkter. 

9. Ökar FCC´s tjänster kundnyttan på deras produkter? 

Förutsatt att de svarar snabbt på mailen, vilket de ofta gör, ökar ju den upplevda 
kundnyttan. Kundregistrerings tjänsten upplever jag som oerhört smidig. Många andra 



Bilaga 

  

företag har betydligt omständigare tillvägagångssätt där man måste faxa information och 
sedan vänta ett par timmar innan man kan använda programvaran. Med denna tjänst går 
det på endast en minut vilket jag upplever som mycket positivt. 

10. Skulle ni kunna tänka er att lämna era synpunkter eller diskutera era frågor med 
andra intressenter, exempelvis med andra kunder över Internet? 

De flesta av oss som använder Internet, söker svar om olika program, exempelvis 
AutoDesk via databaser på Internet. Så jag skulle kunna tänka mig att de skulle göra det 
även i detta fall.  Det krävs ju dock att det blir tillräckligt många användare så att det blir 
någon form av kunskapsbank och att svaren fås inom rimlig tid. Om någon från FCC var 
med och diskuterade frågorna kanske svaren skulle ges fortare. 

11. Vad önskar ni att FCC skulle kunna erbjuda för tjänster på Internet i framtiden? 

Egentligen inte. Den kommunikation vi har med FCC är ofta när vi behöver nya koder vid 
installation av en ny maskin eller om han har någon specifik fråga om programvaran. Det 
händer även att vi skickar med filer om det är något som strular. Ofta hittar FCC då vad 
som orsakar problemet, exempelvis någonting med geometrin. 

 

En negativ aspekt med kundregisterings tjänsten är att man inte ser vilka licenser som är 
aktiva och vilka licenser som är inaktiva. I dagsläget ser man alla licenser som är 
utcheckade någonsin. 

 

En annan tjänst som jag kan tänka mig kan underlätta vår verksamhet är automatisk 
nedladdning av ny programvara. Skulle kunna fungera som Windows Update. 
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Bilaga 5: Sammanfattning av intervju med Kund C. 
 

1. Berätta kort om Ert företag, vilken typ av verksamhet,  antal anställda, var företaget är 
beläget, m.m. 

Vi är ett legotillverkande företag inom plåtbranschen Vi är 56 anställda.  

2. Vilken befattning har Du inom företaget och vilka är dina arbetsuppgifter? 

Jag är ritare och ritar allt som vi tillverkar. 

3. Hur påverkar Ni utvecklingen av FCC produkter idag? 

Vi har haft ett samarbete med FCC länge men idag påverkar vi inte utvecklingen av 
produkterna speciellt mycket. 

4. Hur går ni tillväga om ni har några synpunkter på produkten? 

Oftast ringer vi. 

5. Diskuterar ni eventuella problem med andra företag som använder FCC produkter? 

Jag har aldrig gjort det. Vi vänder oss direkt till FCC. 

6. Vilka av FCC´s Internet tjänster använder ni idag samt hur ofta? 

Vi använder kundregistreing för att ta ner nya licenser. Vi har även läst nyhetsbrevet de 
gånger som det kommit. Små uppdateringar är ju inte med i nyhetsbrevet så det får man ju 
kolla själv ibland. Ibland använder vi e-post men är det akut så ringer vi. Telefonen kan ju 
vara lättare att uttrycka sig i.  

7. Hur påverkar respektive tjänst kundrelationen till FCC Software? 

E-posten underlättar avsevärt kommunikationen med FCC. Ofta när vi har problem så 
behöver vi skicka med en fil vilket hade varit omöjligt utan E-post. Ofta får man sedan 
tillbaka svaret omedelbart. Med tanke på detta betyder E-posten mycket i relation till FCC. 

8. Anser ni att FCC´s tjänster påverkar kundengagemanget? 

Marginellt. Det är dock en bra grej att man kan tanka ner nya versioner direkt. Vi har haft ett 
mycket gott samarbete med FCC och vi är nöjda med deras produkter. 

9. Ökar FCC´s tjänster kvaliteten på deras produkter? 

Möjlighet att få hjälp via  e-posten ökar ju kvaliteten indirekt och kundnyttan direkt. 

10. Ökar FCC´s tjänster kundnyttan på deras produkter? 

Se ovanstående svar. 

11. Skulle ni kunna tänka er att lämna era synpunkter eller diskutera era frågor med andra 
intressenter, exempelvis med andra kunder över Internet? 

Ja, varför inte. Det är ju viktig att man kan få svaren snabbt. 

12. Vad önskar ni att FCC skulle kunna erbjuda för tjänster på Internet i framtiden? 

Vi har inga direkta önskemål. 


