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Sammanfattning 
 

Fallföretaget för denna studie påvisade att de hade upplevt brister i kommunikationen 

mellan kund och företag när det kom till uppföljning av försäljning. Fallföretaget ville 

därmed ha information om hur kommunikationen ser ut i dagsläget, vilka 

problemområden som finns i processen, samt hur kunden och företaget önskar att 

kommunikationen ska se ut. Syftet med denna studie var att studera 

kommunikationsprocessen mellan ett fallföretag och ett antal kunder när det kommer till 

uppföljning av försäljning vid B2B-handel inom industrisektorn. De teorier som togs upp i 

denna studie var Shannon & Weavers kommunikationsmodell, Schramms 

kommunikationsmodell och Media Richness Theory. Den metod som användes i studien 

var en kvalitativ metod med en induktiv ansats, de kvalitativa metoder som användes var 

intervju samt observation. Resultatet av denna studie var en kartläggning av företagets 

kommunikationsprocess vid uppföljning av försäljning och identifiering av processens 

problemområden. I resultatet presenteras även de förbättringsförslag som framkommit av 

empirin. Resultatet analyserades och kategoriserades enligt “analysprocessen” och delades 

då in i kategorierna kommunikation, dokumentation och processförbättring. I 

diskussionskapitlet diskuterades resultatet mot de utvalda teorierna, tidigare forskning 

samt mot det praktiska problemet. I diskussionskapitlet diskuterades resultatet mot de 

utvalda teorierna, tidigare forskning samt mot det praktiska problemet. I diskussionen 

genomfördes det även en reflektion över de metoder som valdes ut för denna studie. 

Slutsatsen av studien visade på att fallföretaget och deras kunder hade olika syn på 

kommunikationsprocessen vid uppföljning av försäljning. Skillnaderna låg främst vid val 

av kommunikationskanal samt kommunikationsprocessens problemområden. 
  



   
 

   
 

Summary 
 

The selected company for this study had experienced some issues regarding the 

communication process between the company and their customers, when it came to after 

sales. The company therefore requested information regarding how the communication 

process looks today, how both the customers and the company would like the 

communication to look like and how the communication in the process should be 

mediated between both parts. The aim of this study was to study the communication 

process between a selected company and their customers when it came to after sales in the 

business-to-business market within the industrial sector. The theories that was selected for 

this study was Shannon & Weavers communication model, Schramm’s communication 

model and Media Richness Theory. The data for this study was collected from interviews 

and one observation, the study also was an inductive study.  The result of this study was a 

map of the communication process and a map that showed where in the process that there 

are issues according to the collected data. In the result of this study the proposals for 

process improvements are also presented. The result was analyzed and categorized 

according to the method ”analyze-process” and was divided into the categories 

communication, documentation and process improvement. In the chapter for discussion 

the result of this study was discussed related to the theories, previous research and the 

practical problem that was presented in the beginning of the report. In the discussion 

chapter, there was also a discussion regarding the chosen methods for this study. The 

conclusion of this study was that the selected company and their customers had a different 

view of the communication process when it came to after sales. The different views were 

mostly connected to the preferred communication channel and the issues of the 

communication process. 

 

  



   
 

   
 

Förord 
 

Denna kandidatuppsats är det slutgiltiga momentet för programmet informationslogistik. 

Utbildningen tillhör Linnéuniversitetet i Växjö men utförs på Centrum för 

Informationslogistik som är lokaliserat i Ljungby. Ämnet för denna studie upplevdes som 

relevant då ett företags kommunikation kan påverka om kunderna återkommer vid nästa 

affär eller inte. Det var därför intressant att få kartlägga ett fallföretags 

kommunikationsprocess för att sedan kunna identifiera problemområden och ta fram 

förbättringsförslag som förhoppningsvis kan gynna företaget. Genom denna uppsats har 

författarna samlat in kunskap om kommunikation och kommunikationens betydelse för ett 

företag, denna kunskap är det sedan möjligt att ta med sig in i det fortsatta arbetslivet. Vi 

hoppas att det fallföretag som har deltagit i studien upplever att resultatet kan komma till 

användning och att det kan hjälpa till vid utveckling av kommunikationsprocessen.  

 

Vi vill tacka vårt fallföretag för att vi har fått genomföra vårt examensarbete hos dem samt 

alla de anställda och kunder som deltog i intervjuerna. Vi vill även rikta ett speciellt tack 

till vår kontaktperson som har ställt upp under hela studietiden. Vi vill även tacka vår 

handledare Fabian von Schéele som har varit till stor hjälp under hela arbetets gång. 

 

Juni 2017. 

 

 

Mathilda Johansson  Olivia Olsson 
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1 Introduktion  
Detta kapitel innefattar en beskrivning av studiens bakgrund, tidigare studier inom 

ämnesområdet, problemformulering, syfte, frågeställningar, avgränsning och målgrupp. 

1.1 Inledning/bakgrund 

Kommunikation är ett ämne som alltid är viktigt, om det inte sker en kommunikation ökar 

risken för förödande konsekvenser (Inflytandeguiden u.å.). Då dagens marknad är 

konkurrensutsatt krävs det att företag ständigt förnyar sig och tillämpar den teknik som är 

mest lämpad för företagets tillväxt. När det kommer till kundkommunikation börjar 

företag runt om i Europa bli mer medvetna om kommunikation och förstå att 

kundkommunikation kan ge ett försprång framför konkurrenterna (Ricoh 2016). Genom 

att ha en god kommunikation mellan kund och företag är det även möjligt att se vad som 

behöver prioriteras i företaget (Järvstråt 2013). Om kunderna upplever en anslutning till 

företaget skapas en känsla av tillit vilket kan leda till att kunden återkommer vid sitt nästa 

köp. Kommunikation blir därmed en viktig faktor för att upprätthålla och skapa nya 

relationer med sina kunder (Kunnskapsbase 2016).  

 

Om ett företag inte har en god kommunikation med sina kunder kan det bli problematiskt 

för företaget att få en uppskattning av kundens syn på företagets produkter (Järvstråt 

2013). Fyra faktorer kan anses vara avgörande för att kommunikation ska ske på rätt sätt, 

faktorerna är “rätt målgrupp”, “rätt kommunikationsstrategi” samt “rätt budskap” och “rätt 

kanalval”. Oavsett hur motiverad en målgrupp är, hur bra en kommunikationsstrategi 

anses vara eller hur väl förmedlade budskapen är så krävs det att rätt kanalval används för 

att kommunikationen ska kunna förmedlas till kunden (Driftig 2012). 

 

Ett företag som säljer till andra företag (B2B-handel) är i ett större behov av en väl 

fungerande kommunikation än ett B2C-företag. Detta då företaget ständigt behöver tänka 

på att den kommunikation de förmedlar representerar företaget och inte enbart företagets 

produkter. Vid B2B-kommunikation ligger fokus på direkt kommunikation då en nära 

kundrelation och en förståelse för kundens behov kan vara avgörande för om ett köp 

genomförs eller inte (Stormfors u.å.). Fallföretaget för denna studie upplever brister i 

kommunikationen mellan företaget och deras kunder (B2B-handel) när det kommer till 

uppföljning av försäljning. Fallföretaget vill därmed samla in information om hur 

kommunikationen ser ut i dagsläget, hur kunden vill att kommunikationen ska se ut, vilka 

problemområden som finns i kommunikationen samt hur företaget önskar att 

kommunikationen ska se ut.    

1.2 Tidigare forskning 

1.2.1 Kundkommunikation  

Det har genomförts ett flertal studier när det kommer till kommunikation och 

kundkommunikation. Lagerqvist & Lundgren (2013) studerade hur kommunikationen såg 

ut mellan kund och bank, sett ur både kundens och bankens perspektiv. Resultatet 
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påvisade att det fanns skillnader hos parterna när det kom till val av 

kommunikationskanal, kunden ville använda sig av fysiska besök medan banken främst 

ville använda sig av internet och digitala tjänster. Jonsson (2013) menar att en ökad 

användning av digital kommunikation och digitala kommunikationskanaler kan leda till att 

de personliga relationerna mellan bank och kund kan bli lidande, detta då ett flertal 

bankärenden idag kan uträttas online. Att flertalet bankärenden kan uträttas online anser 

Jonsson (2013) ha en negativ påverkan på kommunikationen mellan de två parterna.  

 

Ellinger, Daugherty & Plair (1999) belyser vikten av möten med företagets kunder, genom 

att faktiskt möta kunden är det möjligt för företaget att säkerställa att de fokuserar på de 

områden som kunden upplever som viktiga. Genom att fokusera på nyckelområdena är det 

möjligt att öka kundtillfredsställelsen. Ellinger, Daugherty & Plair (1999) studerade tre 

olika metoder (aktiviteter) som kunde användas för att samla in information och 

reflektioner från kunderna. Författarna studerade hur kundtillfredsställelsen och 

kundlojaliteten påverkades av regelbundna möten mellan säljare och kund, formell kontakt 

genom feedback och undersökningar samt personliga besök av försäljningscheferna. 

Slutsatsen av studien påvisade att alla tre aktiviteter hade en påverkan på 

kundtillfredsställelsen och kundlojaliteten, målsättningen med aktiviteterna var att samla 

in information från kunderna och utefter deras feedback producera produkter i den mängd 

som önskas (Ellinger, Daugherty & Plair 1999). 

1.2.2 Kommunikationskanaler 

Johansson (2007) studerade problematiken med att erbjuda kunderna för många 

kommunikationskanaler. Att erbjuda sina kunder ett flertal kommunikationskanaler kan 

skapa mycket arbete för företaget och risken är att kunderna blir missnöjda om svar inte 

ges inom rimlig tid. Att låta kunderna betjäna sig själva är enligt Johansson (2007) ett 

mycket kostnadseffektivt sätt för företaget att kommunicera med sina kunder, 

problematiken finns däremot även här då en del kunder kräver personlig service. 

Slutsatsen av Johanssons (2007) studie var att om företaget väljer att erbjuda flera 

kommunikationskanaler till sina kunder krävs det planering och uppdatering. Johansson 

(2007) menar även att de IT-baserade kanalerna nog inte kommer till att helt ersätta de 

traditionella kommunikationskanalerna inom närmsta tiden. Vilka kommunikationskanaler 

som bör erbjudas baseras på vilka produkter/tjänster företaget erbjuder, det är enligt 

Johansson (2007) lämpligt att genomföra en undersökning om vilken typ av 

kommunikation som kunderna efterfrågar och sedan välja kommunikationskanal utifrån 

det.  

 

Heinonen & Strandvik (2005) vände sig direkt till kunderna för att samla in information 

om vilken kommunikationskanal som skulle användas för kommunikation mellan 

företaget och deras kunder. Heinonen & Strandvik (2005) fokuserade på B2C-handel och 

kommunikationen som skulle förmedlas var främst marknadsföring av produkterna till 

skillnad från den studie som Jonsson (2007) genomförde. Ett antal olika erbjudanden 

skickades ut till de konsumenter som valde att delta i studien, erbjudandena förmedlades 

via flera olika kanaler och det var sedan konsumenterna som skulle utvärdera vilken kanal 



   
 

  7 (44) 
 

som var mest lämplig för förmedling av erbjudanden. Studien påvisade att responsen på 

erbjudandena var relativt låga på alla kanaler och vilken kanal som var mest lämplig att 

använda var beroende av vilken typ av erbjudande det var som marknadsfördes (Heinonen 

& Strandvik 2005).   

1.2.3 Uppföljning av försäljning 

Wirtz, Tambyah & Mattila (2010) genomförde en studie som hade fokus på feedback efter 

försäljning, studien vinklades till hur den mottagande organisationen hanterade feedback 

från kunderna vid både B2C-handel och B2B-handel. De företag som deltog i studien var 

serviceföretag, ett företag inom tele-branschen och ett företag inom supply-chain-

branschen. Slutsatsen av studien påvisade att de anställda på företagen hade full förståelse 

för att negativ feedback skulle förmedlas tillbaka till företaget för att kunna genomföra 

produktförbättringar/tjänstförbättringar. De anställda hade dock inte full förståelse för att 

även positiv feedback kunde förmedlas till företaget för att sedan användas som grund för 

förbättringar på produkterna/tjänsterna (Wirtz, Tambyah & Mattila 2010). 

1.3 Problemformulering 

Det praktiska problem som fallföretaget påvisade var att de hade upplevt brister i 

kommunikationen mellan kund och företag när det kom till uppföljning av försäljning. 

Fallföretaget ville därmed ha information om hur kommunikationen ser ut i dagsläget, 

vilka problemområden som finns i kommunikationen samt hur kunderna och företaget 

önskar att kommunikationen ska se ut. På en marknad som är konkurrensutsatt kan 

kommunikationen vara avgörande för om ett företag lyckas eller misslyckas. 

Kommunikation som uppfattas av kunden som irrelevant eller har dålig kvalitet kan ha 

stor påverkan på kundens förtroende för företaget (Christerson 2016). Om ett företag inte 

sköter kommunikationen med sina kunder finns risken att kunderna blir missnöjda 

(Stralfors 2014) och att kunderna sprider negativa erfarenheter av företaget till andra 

potentiella kunder (Kunnskapsbase 2016).  

 

Som beskrivit i kapitel 1.2 var det ett flertal studier som behandlade området 

kommunikation mellan kund och företag, studierna behandlade dock främst B2C-handel 

inom olika branscher och det var inte många studier som tog upp kommunikation efter 

försäljning. Det vetenskapliga problemet grundades i att författarna upplevde att det 

saknades studier om kommunikationsprocessen mellan kund och företag som visar bådas 

perspektiv, detta gällande uppföljning av försäljning vid B2B-handel inom industrisektorn. 

Författarna avser därmed genom denna studie att fylla detta kunskapsgap. Genom den 

vetenskapliga problemformuleringen är det möjligt att besvara den praktiska 

problemformuleringen. Fallföretaget arbetar med B2B-handel och önskar information om 

kommunikationsprocessen vid uppföljning av försäljning. Den vetenskapliga 

problemformuleringen inkluderar kommunikationsprocessen vid uppföljning av 

försäljning. 
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1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att studera kommunikationsprocessen mellan ett fallföretag och 

ett antal kunder när det kommer till uppföljning av försäljning vid B2B-handel inom 

industrisektorn. Syftet är även att identifiera problemområden och beskriva den önskade 

kommunikationsprocessen från båda parters perspektiv. För att besvara syftet har följande 

forskningsfråga tagits fram: 

 

 Vad finns det för problemområden i kommunikationsprocessen mellan kund och 

företag vid uppföljning av försäljning? 

 

Studien planeras att vara en deskriptiv studie. Resultatet av studien ska kunna användas 

som underlag till fallföretaget vid utveckling av kommunikationsprocessen vid 

uppföljning av försäljning. Resultatet av studien ska även kunna användas av andra 

företag inom industrisektorn som arbetar med B2B-handel, resultatet kan då användas som 

stöd vid framtagande av förbättringar för kommunikationsprocesser. 

1.5 Avgränsning och begränsning 

Studien avser enbart att studera ett fallföretag inom industrisektorn, detta tillsammans med 

att en kvalitativ metod valdes ut kan begränsa generaliserbarheten för studien. Det har 

även genomförts ett anpassat urval och inte ett slumpmässigt urval vilket kan komma till 

att begränsa studien när det kommer till identifiering av brister i processen. Det anpassade 

urvalet kan även ge en felaktig bild av verkligheten. 

1.6 Målgrupp 

Kunskapsbidraget avser att vara ett underlag för fallföretaget vid utveckling av 

kommunikationsprocessen. Kunskapsbidraget kan även användas av andra företag inom 

industrisektorn som arbetar med B2B-handel, resultatet kan då användas som stöd vid 

framtagande av förbättringar för kommunikationsprocesser. Målgruppen för denna studie 

blir därmed fallföretaget och andra företag inom industrisektorn som arbetar med B2B-

handel. Studien kan även vara intressant för andra studenter som studerar 

Informationslogistik eller liknande utbildningar och ämnesområden.  
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2 Bakgrund/Teori 
Detta kapitel innefattar en beskrivning av de teorier som används i studien och ett antal 

begreppsdefinitioner. 

2.1 Begreppsdefinitioner  

2.1.1 B2B-handel  

Enligt Beynon-Davies (2013) står B2B-handel för “business to business” och innefattar 

handel mellan företag. Även vid handel mellan företag finns det en kund (företaget som 

köper produkten/tjänsten) och en säljare (företaget som säljer produkten/tjänsten). 

2.1.2 B2C-handel 

Beynon-Davis (2013) menar att B2C-handel står för “business to consumer” och innefattar 

handel mellan företag och slutkund. 

2.1.3 Process och processkartläggning  

Att beskriva en verksamhet genom processer kan ge en ökad förståelse för hur en 

organisations delar samverkar med varandra för att skapa värde för verksamhetens kunder. 

Enligt Beynon-Davies (2013) kan olika symboler användas för att kartlägga processerna, 

en förklaring av dessa symboler presenteras i figuren (se figur 1) nedan. 

 

 
Figur 1 - Symboler för processkartläggning. 

2.2 Teori 

Nedan presenteras de teorier som har använts i denna studie. Media Richness Theory 

används i denna studie för att beskriva hur rika olika kommunikationsmedier är när det 

kommer till förmågan att förmedla rik information. Teorin kan även användas för att 

beskriva när det är lämpligt att använda ett visst kommunikationsmedie. Shannon and 

Weavers kommunikationsmodell används i denna studie för att beskriva en 

kommunikationsprocess och de olika delar som processen består av. Teorin belyser även 

att det finns störningar/brus i en kommunikationsprocess vilket i denna studie kan 

användas för att beskriva problem i kommunikationsprocessen. Schramms 

kommunikationsmodell används i denna studie för att beskriva en kommunikationsprocess 

och de olika delar som processen består av. Teorin beskriver precis som Shannon & 

Weavers teori brus/störningar i kommunikationsprocessen men denna teori inkluderar 
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även feedback mellan mottagare och sändare. Teorin kan därmed även användas för att 

beskriva vikten av feedback i en kommunikationsprocess. 

2.2.1 Media Richness Theory 

Kommunikationsmedier varierar i förmågan att förmedla rik information, de olika 

mediernas informationsrikedom presenteras i figur 2. Anledningen till att medierna skiljer 

sig när det kommer till förmedling av rik information är deras förmåga för direkt 

feedback, antalet kanaler som kan utnyttjas, hur personligt mediet är samt språkvariation. 

Face-to-face är det rikaste mediet då det bland annat förmedlar direkt feedback så att 

tolkningen kan kontrolleras. Medier som har låg informationsrikedom processar färre 

köer, har begränsad feedback och är mindre lämpliga för lösning av tvetydiga problem. 

Dessa medier är dock effektiva för att processa välförstådda meddelanden och 

standarddata. Rika medier är personliga medan medier med låg informationsrikedom är 

opersonliga (Daft & Lengel 1986). 

 

 
Figur 2 - Hierarchy of Media Richness Source (Daft, Lengel & Trevino 1987). 

2.2.2 Shannon och Weavers kommunikationsmodell  

År 1949 skapade Shannon och Weaver en kommunikationsmodell (se figur 3) som 

beskriver kommunikation som en linjär envägsprocess och överföring av signaler. 

Modellen visar fem funktioner som ska genomföras och noterar en dysfunktionell faktor 

som är brus/störningar. Först i processen presenteras informationskälla, här produceras ett 

meddelande som ska kommuniceras. I nästa steg formas meddelandet till signaler genom 

en sändare. Signalerna ska sedan anpassas till den kanal som leder till mottagaren. 

Mottagaren rekonstruerar meddelandet från signalerna och det mottagna meddelandet når 

sedan sin slutdestination. Signalen kan störas av brus, vilket kan resultera i en skillnad 

mellan sända och mottagna signaler. Detta kan betyda att meddelandet inte längre har 

samma betydelse. Oförmågan hos de parter som kommunicerar att se denna skillnad är en 

vanlig anledning till att kommunikationen misslyckas (McQuail & Windahl 1993). 
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Figur 3 - Shannon & Weavers matematiska modell (McQuail & Windahl 1993). 

2.2.3 Lineär kommunikationsteori  

År 1955 utvecklade Wilbur Schramm en kommunikationsmodell som kallas för “Lineär 

kommunikation”, modellen vidareutvecklades sedan av Shannon & Weaver år 1962. 

Modellen består av sju komponenter. Källa: för att kunna sända ett budskap till en 

mottagare krävs det att källan består av exempelvis övertygelse, en källa som saknar detta 

kommer med största sannolikhet misslyckas med sändning av budskapet till mottagaren. 

Kodning: syftet med kodning är att sända ett budskap som mottagaren förstår och som 

tolkas på rätt sätt. Vid misstolkning av mottagaren till budskapet kan onödig information 

förmedlas vilket leder till att mottagaren misstolkar budskapet. Signal: när ett budskap har 

kodats ska budskapet formas på ett sätt som möjliggör att det kan sändas. Det krävs att 

källan är säker på att den utformning som används är den mest lämpade för att mottagaren 

ska kunna avkoda budskapet.   

 

Feedback: för att skapa en framgångsrik kommunikation är feedback en viktig 

komponent, feedback är den respons som mottagaren förmedlar tillbaka till sändaren. 

Responsen kan variera beroende på kommunikationssituationen men innefattar alltid 

reaktioner som mottagaren har då de har läst, hört eller sett budskapet. Om det inte finns 

ett system för respons kommer källan aldrig att få veta att kommunikationen inte har 

lyckats, detta leder till att källan fortsätter slösa resurser. Oljud/brus: den komponent som 

kan påverka mottagandet av budskapet är oljud. När mottagaren är hindrad från att ta emot 

delar av budskapet eller hela budskapet har det uppstått oljud. Avkodning och mottagare: 

avkodning är tolkning av budskapet samt en förvandlingsprocess. Processen påverkas av 

hur mottagaren ser på verkligheten det vill säga hur mottagaren uppfattar verkligheten i 

form av uppfattningar, upplevelser, värderingar och attityder av både mottagare och 

sändare. Mottagaren avkodar budskapet på ett mer framgångsrikt sätt om mottagaren 

förstår källan (Fill 2009). 
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3 Metod 
Detta kapitel innefattar studiens metoder, tillförlitlighet och etiska överväganden. 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Studien som har genomförts var en induktiv studie, författarna hade därmed inte några 

antaganden eller förväntningar före det att studien påbörjades. Genom en induktiv studie 

begränsas inte den data som författaren samlar in på samma sätt som vid en deduktiv 

studie, vid en induktiv studie skapas inte en teori förrän efter insamlad data har analyserats 

och systematiserats (Jacobsen 2011). En kvalitativ metod användes för datainsamling, 

anledningen till att en kvalitativ metod valdes ut var för att en kvalitativ metod ger mer 

nyanserad data än en kvantitativ metod. En kvalitativ metod gör det även möjligt att gå ner 

på djupet då fokus ligger på ett fåtal undersökningsenheter, metoden är även mer förenad 

med en induktiv ansats (Jacobsen 2011). 

3.2 Datainsamling  

Den data som samlades in för denna studie, samlades enbart in från ett fallföretag. De 

metoder som har använts har varit kopplade till kvalitativ metod, metoderna som valdes ut 

var intervju samt observation. Intervjumetod är lämplig att använda när det inte är så 

många undersökningsenheter som ska studeras samt när det finns ett intresse hos 

författarna att samla in information om hur en enskild individ lägger mening och tolkar ett 

utvalt fenomen (Jacobsen 2011). I denna studie ville författarna enbart undersöka ett fåtal 

enheter då det fanns ett intresse att samla in information om hur respektive individ tolkade 

det studerade fenomenet. I denna studie togs även beslutet att det var semi-strukturerade 

intervjuer som skulle genomföras, detta för att minska risken för att fel data samlades in 

men även för att inte begränsa datainsamlingen. Intervjuerna med kundinformanterna 

genomfördes den 13/3, 15/3, 17/3 och 22/3 år 2017. Intervjuerna med informanterna på 

företaget genomfördes den 13/3 och 20/3 år 2017. Samtliga intervjuer varade i ungefär 15-

25 minuter. För att se intervjuunderlag se bilaga 1 (för kundinformanter) och bilaga 2 (för 

informanter på företaget). Intervjuerna med informanterna på företaget genomfördes på 

företaget medan intervjuerna med kundinformanterna genomfördes på distans via Skype 

eller telefon. Samtliga intervjuer spelades in med informanternas samtycke. 

 

Observationer är lämpligt att använda när det finns ett intresse för att se vad människor 

gör och inte enbart vad de säger att de gör (Jacobsen 2011). I denna studie ville författarna 

se hur kommunikationsprocessen gick till och inte enbart hur processen ska gå till enligt 

rutiner. En öppen observation är enligt Jacobsen (2011) det mest etiskt korrekta sättet att 

genomföra en observation. Då denna studie skulle genomföras så etiskt korrekt som 

möjligt valdes därför en öppen observation ut som metod, den process som skulle 

observeras upplevdes av författarna inte som en process där de anställda hade så mycket 

att dölja. En icke deltagande observation betyder att den som observerar håller avstånd till 

det som undersöks till skillnad från en deltagande observation (Jacobsen 2011). Då 

författarna inte var delaktiga i den process som undersöktes blev observationen en icke 

deltagande observation. Observationen genomfördes med en anställd på 
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serviceavdelningen, författarna fick då se hur det gick till när ett protokoll hade kommit in 

till företaget samt hur det hanterades av den person som observerades. Observationen tog 

cirka 15 minuter och genomfördes den 13/3 år 2017. Kompletterande material samlades in 

från informanterna via mejl efter att intervjuerna hade genomförts. Det genomfördes inga 

ytterligare intervjuer efter det att resultatet hade transkriberats och kategoriserats, detta gör 

att studien inte uppnår mättnadsgraden. 

3.2.1 Urval 

Det urval som genomfördes i denna studie genomfördes inte av författarna utan 

kontaktpersonen på företaget hänvisade istället till lämpliga personer bland både deras 

kunder samt deras anställda. Kunderna skulle vara kunder som företaget hade god kontakt 

med och som mest troligt ville delta i studien, de anställda skulle vara personer som 

arbetade i den studerade processen. Totalt skickades intervjuformuläret ut till sex stycken 

kunder och sex stycken anställda på företaget, av dessa personer blev det sedan ett bortfall 

på en kund och en anställd vilket resulterade i att fem anställda och fem kunder deltog i 

studien. Fyra av fem informanter på företaget tillhörde serviceavdelningen, resterande en 

styck informant tillhörde supply-avdelningen. Alla kunder som deltog i intervjun var 

lokaliserade i olika länder. Då kontaktpersonen genomförde urvalet för denna studie kan 

generaliserbarheten för studien ha påverkats negativt och risken är även att alla 

problemområden som finns i kommunikationsprocessen inte har identifierats. 

3.2.2 Genomförande 

Den forskningsfråga som togs fram för denna studie bröts ned i tre aspekter som sedan låg 

till grund för skapandet av intervjuunderlagen. De aspekter som togs fram var hur 

kommunikationen ser ut idag vid uppföljning av försäljning, hur kommunikationen önskas 

se ut samt vilken kommunikationskanal som båda parter önskar att använda. Utifrån 

aspekterna ovan skapades det sedan ett antal öppna intervjufrågor. Då beslutet togs att 

intervjuerna skulle vara semi-strukturerade skapades enbart ett fåtal frågor, baserat på 

informanternas svar ställdes istället följdfrågor som inte skrevs ner i underlaget. 

3.3 Analys 

För att analysera empirin användes “analysprocessen” som innefattar tre huvudsakliga 

delar. “Beskrivning” innefattar att detaljerat beskriva insamlad data (Jacobsen 2011), den 

data som samlades in i denna studie beskrevs detaljerat utifrån inspelningar som 

genomfördes vid varje intervju samt utifrån observationen. “Systematisering och 

kategorisering” innefattar enligt Jacobsen (2011) att reducera och systematisera insamlad 

data. I denna studie var det mycket data som samlades in och då det var öppna frågor var 

det lätt hänt att informanterna talade om områden som inte rörde den process som 

studerades. På grund av detta behövde insamlad data sållas och förenklas för att det skulle 

vara möjligt att få en tydlig bild av processen som studerades. “Kombination” innefattar 

tolkning av data vilket består av generalisering och ordning av data samt meningar och 

orsaker. Det är enligt Jacobsen (2011) i denna del som det är möjligt att få fram det som är 

mest intressant för studien. I denna studie tolkades den data som samlades in via intervjuer 

och observation för att sedan strukturera datan under lämpliga kategorier.  
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3.4 Tillförlitlighet 

För att studien ska uppnå en hög tillförlitlighet krävs det att det tas hänsyn till reliabilitet 

och validitet. Reliabilitet handlar om att studien ska ge ungefär samma resultat om den 

genomförs igen och samma metoder används, studien visar då på hög tillförlitlighet. 

Validitet handlar om att mäta det som önskats att mäta, att det finns en relevans i det som 

mäts och att det kan appliceras på fler objekt än de som mäts i studien (Jacobsen 2011).  

 

Det finns alltid en risk för en undersökningseffekt när kvalitativa metoder används, den 

som intervjuas kan påverkas av intervjuarens kroppsspråk (Jacobsen 2011). I denna studie 

försökte författarna att tänka på sitt kroppsspråk vid de intervjuer som genomfördes 

ansikte-mot-ansikte. Kontexteffekten kan ha en påverkan på resultatet, en del av 

kontexteffekten innefattar var intervjun tar plats och en annan om intervjuobjekten har 

kunnat förbereda sig inför intervjun. Om en intervju är artificiell betyder det att den 

genomförs i ett ovant sammanhang för intervjuobjektet, om en intervju istället är naturlig 

betyder det att den genomförs i ett sammanhang som är naturligt för intervjuobjektet 

(Jacobsen 2011). I denna studie blev intervjuerna med de anställda i ett naturligt 

sammanhang (deras arbetsplats) och intervjuerna med kunderna artificiella (via 

telefon/Skype). Planlagda undersökningar är lämpliga när genomtänkta synpunkter ska 

samlas in (Jacobsen 2011) och i denna studie var syftet att samla in genomtänkta 

synpunkter då en process skulle beskrivas. De som skulle intervjuas fick ut ett 

intervjuunderlag några dagar före det att intervjun skulle genomföras så att de kunde 

förbereda sig. Om studien skulle genomföras en gång till med samma metoder är det inte 

säkert att resultatet skulle bli likadant, detta på grund av faktorer som exempelvis 

författarnas kön, bakgrund och ålder. Resultatet av studien kan därmed inte helt säkert 

repeteras.  

3.5 Etiska överväganden 

Jacobsen (2011) menar att krav att bli korrekt återgiven och informerat samtycke är två 

viktiga aspekter vid etiska överväganden. Krav att bli korrekt återgiven innefattar att 

intervjuaren ska försöka återge ett fullständigt resultat och i dess rätta sammanhang i den 

utsträckning det är möjligt (Jacobsen 2011). I denna studie har författarna strävat efter att 

återge det resultat som har varit möjligt efter varje datainsamling, informanterna har även 

fått godkänna den data som samlats in från respektive informant för att minska risken för 

feltolkningar och missförstånd. Informerat samtycke innefattar enligt Jacobsen (2011) att 

de som undersöks har fått den information som finns om studiens risker/vinster samt att de 

får möjligheten att delta frivilligt i studien. Före det att intervjuerna genomfördes 

skickades det ut information om studiens syfte till informanterna. Den observation som 

genomfördes var en öppen observation vilket enligt Jacobsen (2011) betyder att den är 

frivillig och att den som observeras har gett sitt samtycke. I denna studie var det frivilligt 

att delta och att avbryta sin medverkan under studiens gång, alla informanter har även 

blivit anonymiserade för att minska risken för att informanterna inte skulle tala fullständig 

sanning.  
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4 Resultat 
Detta kapitel innefattar det resultat som har framkommit av denna studie. 

4.1 Empiri 

Nedan presenteras den insamlade empirin av denna studie. 

4.1.1 Fallföretaget 

Det fallföretag som har deltagit i denna studie har valt att vara anonyma på grund av 

företagets sekretessregler. Företaget är ett företag inom industrisektorn som arbetar med 

B2B-handel. Företaget arbetar med försäljning av maskiner som används för förflyttning 

av tunga föremål och på företaget arbetar cirka 250 stycken anställda. Fallföretaget har 

upplevt brister i kommunikationsprocessen som genomförs mellan företaget och deras 

kunder vid uppföljning av försäljning. För en beskrivning av hur 

kommunikationsprocessen ser ut i dagsläget se stycke 4.1.1.1 (figur 4, 5 och 6). 

 
4.1.1.1 Kommunikationsprocessen 

I figur 4, 5 och 6 beskrivs kommunikationsprocessen vid uppföljning av försäljning. På 

grund av processens storlek har den delats in i tre figurer. 

 

 
Figur 4 - Kommunikationsprocess mellan fallföretaget och deras kunder vid uppföljning 

av försäljning, del 1. 

 

Figur 4 beskriver hur processen triggas av att en maskin har skickats ut och är på väg till 

eller har levererats till kunden. Serviceavdelningen ansvarar därefter för att skicka ut 

protokollet till kunden, protokollet förmedlas via mejl och brev. Kunden tar sedan emot 

protokollet och påbörjar genomförandet av de kontroller som inkluderas i protokollet, när 

alla kontroller har genomförts fyller kunden i resultatet av kontrollerna i protokollet. 
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Kunden ska sedan returnera protokollet till företaget via antingen mejl, brev, WOL 

(Warranty Online, företagets reklamationssystem) eller via en servicetekniker som kan ha 

varit på besök hos kunden. Serviceavdelningen tar sedan emot det returnerade protokollet. 

 

 
Figur 5 - Kommunikationsprocess mellan fallföretaget och deras kunder vid uppföljning 

av försäljning, del 2. 

 

Figur 5 beskriver sedan att serviceavdelningen genomför en snabb översikt av protokollet, 

för att ett protokoll ska kunna bli godkänt krävs det att det finns en signatur, ett datum 

samt kundens uppgifter på protokollet. Om protokollet inte innefattar all information 

behöver serviceavdelningen samla in saknad information via mejl eller brev. Kunden 

behöver i sin tur förmedla den saknade informationen via antingen mejl eller brev. När 

den saknade informationen har kommit in genomförs det återigen en snabb översikt av 

protokollet för att se om all information som krävs har kommit in. Om inte all information 

är ifylld genomförs en insamling av mer information tills det att protokollet är komplett. 

När ett protokoll sedan innehåller all information som krävs kontrollerar 

serviceavdelningen vilken kanal det är som kunden har använt för att returnera protokollet. 

Om protokollet har returnerats i pappersform behöver protokollet först scannas in i datorn 

före det att det är möjligt att hantera protokollet i systemet. När protokollet har scannats in 

i datorn eller om protokollet inte har förmedlats i pappersform (och därmed redan finns i 

datorn), kan protokollet godkännas i systemet. 
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Figur 6 - Kommunikationsprocess mellan fallföretaget och deras kunder vid uppföljning 

av försäljning, del 3. 

 

Figur 6 beskriver sedan att serviceavdelningen genomför en kontroll av vilken kund det är 

som har returnerat protokollet, i dagsläget är nämligen responsen på godkänt protokoll 

baserad på vilken kund det är som har returnerat protokollet. Om det inte är en kund som 

serviceavdelningen har en regelbunden kontakt med, lagras protokollet direkt i en mapp i 

datorn utan någon form av respons till kunderna och processen avslutas sedan med att 

protokollet är insamlat. Om det däremot är en kund som serviceavdelningen har 

regelbunden kontakt med skickas det ut en bekräftelse till kunden att deras protokoll är 

mottaget och godkänt, detta sker via mejl eller brev till kunden. Efter att responsen har 

skickats ut(och mottagits av kunden), lagras protokollet och processen avslutas sedan med 

att protokollet är insamlat.   

4.1.2 Kommunikationskanal  

Två stycken av informanterna på företaget och en kundinformant informerade om att 

protokollet skickas ut till kunden efter att en maskin har skickats från företaget, 

protokollet skickas då ut via både mejl och brev. Under intervjuerna var det inte någon av 

informanterna på företaget som kunde ange alla fyra kommunikationskanaler som de 

erbjuder sina kunder att använda i processen. De kommunikationskanaler som flest 

informanter på företaget var medvetna om att de erbjuder var mejl (5 av 5) och förmedling 

av protokoll via WOL (4 av 5). Att protokollen kunde förmedlas via serviceteknikerna 

togs enbart upp av en informant på företaget och brev nämndes enbart av ett fåtal 

respondenter (2 av 5). Samtliga kundinformanter och informanter på företaget informerar 

om att det inte finns någon specifik deadline för när informationen i protokollet ska 

returneras tillbaka till företaget. 

 

Även under intervjuerna med kundinformanterna framgick inte alla de 
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kommunikationskanaler som kan användas vid förmedling av informationen i protokollet. 

Informanterna tog enbart upp mejl och WOL som valbara kommunikationskanaler och det 

var därmed även mejl (2 av 5) och WOL (2 av 5) som var de kommunikationskanaler som 

kunderna främst ville använda. En av kunderna hade inte hand om denna del av processen 

vilket gjorde att det inte framkom något konkret svar på vilken kanal som denna kund 

främst ville använda vid förmedling av protokoll. Vid de tillfällen då det har varit några 

brister med produkten nämner även flertalet (4 av 5) kundinformanter att telefon kan vara 

en kompletterande kanal, detta för att förmedla ytterligare information utifrån protokollet 

och för att få en snabbare kontakt med företaget. Informanterna på företaget resonerade 

liknande kundinformanterna och såg därmed WOL (4 av 5) som den 

kommunikationskanal som de anställda främst önskade att kunderna ska använda, detta då 

WOL minskar det manuella arbetet för de anställda på företaget. En informant på företaget 

ansåg att mejl var den kommunikationskanal som främst skulle användas medan 

resterande kommunikationskanaler (brev, servicetekniker) inte sågs som ett lämpligt 

alternativ för någon av informanterna. 

4.1.3 Utformning av protokoll  

För att kunderna ska kunna lämna in en eventuell reklamation på sin mottagna maskin 

krävs det att kunden har returnerat ett protokoll som är kopplat till den mottagna 

maskinen. Protokollet är enligt en av informanterna på företaget mycket generellt vilket 

kan leda till att kunderna väljer att lämna protokollet blankt. Ytterligare tre informanter på 

företaget menar på att det är många kunder som väljer att inte fylla i protokollet om det 

finns några brister. Anledningen till detta är att kunderna inte vill visa eventuella brister 

för sina slutkunder även om bristerna är åtgärdade före det att slutkunderna tar emot 

produkten. Risken med detta problem är enligt en informant på företaget att det dras 

slutsatser utifrån protokollet som inte är korrekta. 

 

När det kommer till protokollets utformning anser två av informanterna på företaget att en 

av protokollets brister är att testerna inte är kategoriserade efter ämnesområde. Samtliga 

informanter på företaget anser att protokollet är enkelt att förstå, flera (3 av 5) av 

informanterna belyser dock att det kan bero på att de arbetar med protokollet dagligen. 

Även samtliga kundinformanter ansåg att protokollet var enkelt att förstå, majoriteten av 

kundinformanterna (4 av 5) menade även att det fanns en viss form av relevans i samtliga 

tester som inkluderas i protokollet. Den kundinformant som inte ansåg att samtliga tester i 

protokollet var relevanta hade åsikten att ett fåtal av testerna inte upplevdes som 

nödvändiga i protokollet. Samtliga kundinformanter upplever att de tolkar protokollet på 

det sätt som företaget önskar att protokollet ska tolkas, kunderna tror heller inte att det är 

möjligt att tolka protokollet felaktigt då det är mycket enkelt att tolka. Två informanter på 

företaget anser däremot att kunderna inte alltid tolkar protokollet på det sätt som de 

önskar, en av informanterna menar att det nog delvis beror på att de anställda på företaget 

själva inte vet riktigt hur de vill att kunderna ska tolka protokollet. Det enda sättet att få 

fram information om ifall kunderna upplever problem med protokollets utformning är 

enligt en informant på företaget om kunderna ger direkt feedback angående problemet. 

Två informanter på företaget menar dock på att de aldrig har fått några kommentarer från 
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kunderna om protokollets utformning, de menar även att det är sällan som de genomför 

någon uppdatering av protokollets utformning.   

4.1.4 Respons 

När ett protokoll returneras till företaget ska företaget antingen godkänna eller inte 

godkänna protokollet. För att ett protokoll ska kunna godkännas krävs det att protokollet 

har en signatur från kunden, att alla kundens uppgifter är ifyllda samt att protokollet är 

daterat. Två av informanterna på företaget tror att det ges någon form av respons till 

kunderna vid mottaget protokoll medan två av informanterna på företaget menar att det 

inte ges någon direkt respons till kunderna om det inte saknas information i protokollet. 

En annan informant på företaget som till stor del arbetar med responsen i denna process, 

menar på att responsen varierar beroende på vilken kund det är som har skickat in 

protokollet. Om det är en kund som de ofta har kontakt med ges respons oftast via samma 

kanal som kunden har använt när protokollet har mottagits. Två av kundinformanterna 

berättar att de inte får något svar när de har skickat in protokollet medan två andra 

kundinformanter menar på att de alltid får svar från företaget när de har mottagit deras 

protokoll. En av informanterna informerar om att det sker en viss form av respons när ett 

protokoll förmedlas via WOL, kunden får då en bekräftelse via systemet att protokollet 

har registrerats. En av kundinformanterna arbetar inte med denna del av processen och kan 

därmed inte besvara hur responsen från företaget ser ut. En av de två kundinformanter som 

inte fick något svar vid mottaget protokoll önskar att få mer respons från företaget vid 

mottaget protokoll.  

 

Tre av informanterna på företaget informerar om att det inte finns någon deadline för när 

kunderna ska ha fått respons på sitt protokoll, vanligtvis sker det samma dag eller dagen 

efter menar en av informanterna på företaget. Två av kundinformanterna menar att 

företaget är ganska snabba med att ge respons på protokollet och en av informanterna 

informerar om att det som längst tar två dagar att få respons på sitt protokoll. En av 

kundinformanterna informerar om att ifall de inte får svar från företaget så brukar de 

skicka mejl för att snabba på processen, en annan kundinformant informerar även om att 

de ringer till “helpdesk” på företaget om de inte får någon respons. Två av informanterna 

på företaget bekräftar att kunderna ibland ligger på om de inte fått svar, främst är detta om 

de behöver reklamera den produkt de har fått levererad. När det kommer till hur 

belastningen ser ut på företaget i denna process berättar en av informanterna på företaget 

(som är främst ansvarig för processen) att det inte är några större problem att hinna med 

registreringen av protokoll men respons ges som tidigare nämnt inte till alla på grund av 

att det är tidskrävande.  

4.1.5 Hantering av protokoll  

När ett protokoll har godkänts ska protokollet lagras. Lagringen sker på samma sätt 

oavsett om protokollet har anmärkningar eller inte, detta då inga åtgärder genomförs 

förrän en reklamation har registrerats från kunden. Samtliga informanter på företaget 

berättar att protokollen sparas ner under en mapp som kallas för “maskinregistret”. Under 

denna mapp finns det sedan en underliggande mapp för respektive maskin, protokollet 
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sparas ner under den maskin som protokollet berör. En av informanterna på företaget 

informerar även om att protokollen även delvis lagras i WOL och att anmärkningarna i 

protokollet i dagsläget inte används till någonting, returen av protokollen förs det däremot 

statistik på för att se hur många av protokollen som returneras. Tre av informanterna på 

företaget informerar om att informationen i protokollen i dagsläget inte används för att 

genomföra någon form av uppföljning eller statistik. En av informanterna på företaget är 

osäker på om informationen i protokollen används till någonting och en annan informant 

tror inte att informationen används till någonting i dagsläget. Det genomfördes även en 

observation av hur ett protokoll hanteras. Observationen styrkte att protokollet först 

kontrolleras och sedan godkänns om all nödvändig information finns i protokollet, när ett 

protokoll har godkänts sparas det ner under en mapp i maskinregistret. Om ett protokoll 

inte godkänns kontaktas kunden för kompletterande information före det att protokollet 

kan sparas ner. 

4.1.6 Förbättringsmöjligheter 

Två informanter från företaget informerar menar att protokollet behöver få en annan 

struktur, ett annat upplägg och andra frågeställningar för att det ska bli mer strukturerat 

och lättolkat. Samtliga kundinformanter informerar däremot om att det inte krävs några 

förbättringar angående protokollets utformning. Majoriteten av informanterna på företaget 

(4 av 5) skulle även vilja förbättra responsen mellan företaget och deras kunder, 

förslagsvis skapas det ytterligare ett protokoll som enbart används mellan företaget och 

deras kund(återförsäljaren). Genom att skapa ytterligare ett protokoll kan möjligheten för 

ökad feedback förbättras och kunden behöver inte vara orolig för att slutkunden ska se 

eventuella brister som presenteras i protokollet. En av informanterna menar däremot att 

det kan vara svårt att få kunderna att fylla i ytterligare ett protokoll då det är tidskrävande 

och kunden inte får ut något av det ekonomiskt. En av informanterna nämner att det inte är 

specifikt ytterligare ett protokoll som behöver skapas men att det krävs kompletterande 

information mellan företag och kund som slutkunden inte får ta del av. En av 

informanterna på företaget skulle även vilja förbättra processen på så sätt att kunderna får 

ett automatiskt meddelande från WOL när deras protokoll har blivit mottaget och godkänt. 

Två av informanterna på företaget meddelar även att de gärna skulle se att den information 

som finns i protokollet skulle registreras i WOL, företaget hade då kunnat arbeta med mer 

statistik från protokollen. 

 

Majoriteten av kundinformanterna (3 av 5) hade inga problem med 

kommunikationsprocessen och ansåg att det inte krävdes några direkta förändringar. De 

resterande två kundinformanterna hade båda förbättringsförslag när det kom till ämnet 

respons. En av kundinformanterna upplever att deras tekniker skulle vilja ha mer respons 

från företaget efter att de har mottagit protokollen, i dagsläget är de osäkra på hur ofta de 

får någon respons alls på protokollen. Den andra kundinformanten önskade mer direkt 

kontakt med de anställda som problemet med maskinen berör och menar att företaget 

skulle kunna skapa en form av “kundservice avdelning” som kunden kan kontakta om 

något i protokollet inte stämmer.  
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4.2 Analys 

Detta kapitel innehåller en analys av de kategoriseringar som skapades i resultatet. Utifrån 

de intervjufrågor som ställdes till informanterna på företaget samt kundinformanterna, 

skapades det kategorier. För att se vilken fråga som tilldelades vilken kategori, se bilaga 3 

och 4. 

4.2.1 Kommunikation 

Kundinformanterna och informanterna på företaget hade båda två en bild av hur 

kommunikationsprocessen mellan kund och företag såg ut vid uppföljning av försäljning. 

Två informanter på företaget och en kundinformant informerar om att protokollet skickas 

ut efter att en maskin har skickats från företaget. När det kom till vilka 

kommunikationskanaler som kan användas för att returnera informationen i protokollet till 

företaget, var det ingen av informanterna på företaget som kunde nämna alla 

kommunikationskanaler som är möjliga att använda. Även kundinformanterna hade 

problem med att ange alla kommunikationskanaler som kan användas, det framkom enbart 

två kommunikationskanaler under samtliga intervjuer med kunderna. Angående vilken 

kommunikationskanal som informanterna på företaget föredrog att kunderna använder vid 

förmedling av protokoll, var WOL det självklara valet. Även hos kundinformanterna var 

WOL en av de kommunikationskanaler som upplevdes som mest lämplig men WOL hade 

i detta fall lika många röster som kommunikationskanalen mejl. Resultatet blev därmed att 

kundinformanterna ansåg att WOL och mejl var de mest lämpade 

kommunikationskanalerna medan informanterna på företaget ansåg att WOL var den mest 

lämpade kanalen. Kundinformanterna belyser även att om det skulle upptäckas några 

problem på maskinen vid genomgång av protokollet, kontaktar kunderna företaget direkt 

via telefon.  

 

Kunderna och företaget var oense angående om det ges någon respons vid mottaget 

protokoll eller inte. Majoriteten av informanterna på företaget informerade om responsen 

baseras vanligtvis på vilken kund det är som lämnat in protokollet och respons ges även 

enbart om protokollet är bristande eller inte godkänt. Kundinformanternas svar bekräftade 

informanterna på företagets syn på respons när det kommer till att utvalda kunder får 

respons på mottagna protokoll. Majoriteten av kundinformanterna får inte något svar från 

företaget vid mottag av protokoll medan resterande kundinformanter får svar från 

företaget via den kommunikationskanal de har använt för förmedling av protokollet. Både 

kundinformanterna och informanterna på företaget var överens om att det inte finns någon 

tidsbegränsning för när respons ska ges till kunderna eller för när protokollet ska 

returneras till företaget. Samtliga informanter var även överens om att eventuell respons 

och retur av protokoll brukar ske inom en acceptabel tidsram. En av informanterna på 

företaget, som även är främst ansvarig för processen, informerade om att det inte är några 

problem tidsmässigt att hinna med registrering av protokoll men att respons inte ges till 

alla kunder då det är tidskrävande. Om respons inte ges inom rimlig tidsram bekräftade en 

av kundinformanterna samt två av informanterna på företaget att kunderna ligger på och 

ber företaget att registrera protokollet och ge eventuell respons. 
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4.2.2 Dokumentation  

Det sker delade meningar angående hur protokollet bör vara utformat. Enligt samtliga 

kundinformanter behöver ingenting förändras i protokollets utformning, alla 

kundinformanter ansåg att protokollet är enkelt att förstå och majoriteten ansåg även att 

det finns en relevans i alla tester. Samtliga kundinformanter ansåg att de nog tolkar 

protokollet på det sätt som företaget vill att det ska tolkas, då kundinformanterna även 

ansåg att protokollet är enkelt att tolka misstänker dem att det är svårt att feltolka 

protokollet. Informanterna på företaget delade däremot inte denna åsikt gällande 

protokollets utformning, samtliga informanter på företaget höll med om att protokollet är 

enkelt att förstå men flera av informanterna misstänkte att det berodde på att de arbetar 

med protokollet dagligen. En av bristerna i protokollet enligt ett fåtal av informanterna på 

företaget var att det inte finns någon struktur efter ämnesområden i protokollet. Ett fåtal av 

informanterna på företaget upplevde även att kunderna inte tolkar protokollet på det sätt 

som företaget önskar, de belyser däremot att det kan bero på att företaget inte själva vet 

hur de vill att protokollet ska tolkas. Informanterna på företaget belyser även 

problematiken med att slutkunden kan behöva se start-upp protokollet vid köp av 

maskinen, detta resulterar i att många kunder väljer att inte fylla i protokollet om det finns 

några brister på maskinen.  

 

En informant på företaget menade att det enda sättet att få in respons angående 

protokollets utformning är om kunderna kontaktar företaget. Ett fåtal av informanterna på 

företaget informerade däremot om att de aldrig har fått några kommentarer från kunderna 

angående protokollets utformning, detta kan styrkas genom kundinformanternas svar 

angående att samtliga inte hade några problem gällande protokollets utformning. Samtliga 

informanter på företaget menade att det inte genomförs någon skillnad vid hantering av 

protokoll, detta oavsett om protokollen innehåller kommentarer angående brister på 

maskinen eller inte. Att det inte genomförs någon skillnad vid hantering av protokoll som 

inte innehåller några brister och protokoll som innehåller brister, kunde styrkas under 

observationen. Under observationen framgick det även precis som informanterna på 

företaget informerade om, att samtliga protokoll lagras i maskinregistret och sedan i en 

underliggande mapp för respektive maskin. En av informanterna informerade även om att 

samtliga protokoll lagras i WOL. Majoriteten av informanterna på företaget ansåg att 

informationen i protokollen i dagsläget inte används till någonting, en av informanterna 

informerade däremot om att returen av protokoll räknas och att det förs statistik på detta. 

4.2.3 Processförbättring  

Majoriteten av kundinformanterna ansåg att processen inte behövde några direkta 

förändringar. Angående respons vid mottaget protokoll var förbättringsförslaget från 

kundinformanterna att det skulle ges mer respons när ett protokoll har mottagits, angående 

kommunikation vid problem med protokollet var förbättringsförslaget att skapa en 

kundserviceavdelning som kunderna kunde rikta sig till när en maskin visar sig vara 

bristande enligt protokollet. Informanterna på företagets förbättringsförslag var att det 

skulle skickas ut ett automatiskt meddelande från WOL när ett protokoll hade blivit 

mottaget och godkänt. Genom detta förbättringsförslag hade det varit möjligt att minska 
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det manuella arbetet för företaget. Informanterna på företaget såg även fler 

förbättringsmöjligheter när det kom till protokollhantering i WOL, om innehållet i 

protokollen hade registrerats i WOL hade det varit möjligt att ta fram mer statistik på 

innehållet. 

 

Ett fåtal av informanterna på företaget skulle vilja förbättra protokollets struktur, upplägg 

och förändra de frågeställningar som protokollet innefattar. Detta är däremot ingenting 

som nämns av kundinformanterna då de inte ansåg att det behövs några förbättringar på 

det nuvarande protokollet. Samtliga informanter på företaget önskade en förbättring när 

det kom till responsen mellan företaget och deras kunder, majoriteten av informanterna 

ansåg att det borde skapas ytterligare ett protokoll som enbart används mellan företaget 

och deras kunder. Anledningen till att det önskas ytterligare ett protokoll är för att öka 

mängden feedback mellan parterna samt för att kunden inte ska behöva oroa sig för att 

slutkunden ska ta del av denna information. En av informanterna på företaget menade 

däremot att denna lösning kan vara problematisk då den är tidskrävande för kunden och 

för att kunden inte får ut något av det ekonomiskt.  

4.2.4 Processkartläggning av problemområden 

Nedan presenteras den kommunikationsprocess som beskrivits tidigare i stycke 4.1.1.1, i 

figurerna nedan (se figur 7, 8 och 9) har däremot några av aktiviteterna cirklar runt sig för 

att tydliggöra de brister som finns i processen enligt insamlad data.   

 

 
Figur 7 - Kommunikationsprocess inklusive identifiering av brister, del 1. 

 

De aktiviteter som har fått helstreckade cirklar runt sig är aktiviteter där det finns tydliga 

brister enligt insamlad data. Aktiviteter som har delvis streckade cirklar runt sig är 

aktiviteter där det finns en skillnad mellan kundinformanterna och informanterna på 

företagets syn på processen och dess önskvärda läge. En aktivitet som har en helstreckad 

cirkel runt sig är ”fylla i protokoll”, detta då informanterna på företaget upplevde att det 

uppstod problem i processen när kunderna fyller i protokollet. De aktiviteter som har 
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delvis streckade cirklar runt sig är ”skicka ut protokoll” samt ”returnera protokoll”. 

Anledningen till att aktiviteterna har fått denna markering är för att kunderna och de 

anställda på företaget har olika åsikter om vilken kommunikationskanal som är mest 

lämplig att använda vid förmedling av information i dessa aktiviteter. 

 

 
Figur 8 - Kommunikationsprocess inklusive identifiering av brister, del 2. 

 

I figur 8 ovan presenteras mittdelen av processen, i denna del identifierades det inga 

problemområden då varken kunderna eller företaget upplevde några bristande aktiviteter. 

 

 
Figur 9 - Kommunikationsprocess inklusive identifiering av brister, del 3. 

 

Figur 9 visar att aktiviteterna ”kontroll av kund” och ”regelbunden kontakt” har 

helstreckade cirklar runt sig då kunderna ansåg att dessa aktiviteter var bristande då enbart 

utvalda kunder får respons. De problemområden som presenterats i figur 7, 8 och 9, 

diskuteras närmare under kapitel 5. 
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4.2.5 Processkartläggning av förbättringsförslag  

I figur 10, 11 och 12 presenteras det hur kommunikationsprocessen hade kunnat se ut om 

informanternas förbättringsförslag hade implementerats. Aktiviteter/informationsflöden 

med cirklar runt sig har förändrats då förbättringsförslagen har implementerats, 

helstreckade cirklar har placerats på aktiviteter och delvis streckade cirklar på 

informationsflöden. 

 

 
Figur 10 - Kommunikationsprocess inklusive identifiering av förbättringsförslag, del 1. 

 

Figur 10 innehåller aktiviteten ”skicka ut protokoll och dokument”. Dokumentet är avsett 

för att kunderna ska kunna ge feedback till företaget utöver protokollet. Aktiviteterna ”ta 

emot protokoll och dokument”, ”fylla i protokoll och dokument”, ”returnera protokoll och 

dokument” och ”ta emot protokoll och dokument” innefattar därmed ett protokoll och ett 

dokument för feedback. 

 

 
 

Figur 11 - Kommunikationsprocess inklusive identifiering av förbättringsförslag, del 2. 
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Figur 11 beskriver att serviceavdelningen ska ge respons via mejl, brev eller WOL till 

kunderna vid mottaget protokoll samt mottaget dokument för feedback. Dokumentet för 

feedback ska sedan läggas in i systemet och lagras på datorn, informationen i dokumentet 

ska även skrivas in i systemet för att kunna mäta statistik. Det genomförs sedan en 

översikt av protokollet och eventuell information som saknas samlas in och förmedlas 

tillbaka. Det kontrolleras sedan vilken kommunikationskanal kunden har använt. 

 

 
Figur 12 - Kommunikationsprocess inklusive identifiering av förbättringsförslag, del 3. 

 

Figur 12 beskriver att protokollet scannas in om det har skickats in i pappersform, och 

sedan godkänns. Aktiviteterna ”kontroll av kund” och ”regelbunden kontakt” har sedan 

tagits bort. Att ge respons på godkänt protokoll blir obligatoriskt och ska ges till alla 

kunder via brev, mejl eller WOL. Protokollet ska sedan lagras i en mapp på datorn men 

informationen i protokollet ska även skrivas in i systemet för att kunna mäta statistik. De 

förbättringsförslag som presenteras i processen, diskuteras närmare under kapitel 5 

tillsammans med ytterligare förbättringsförslag som tas upp i empirin men som inte 

presenteras i kartläggningen.   
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5 Diskussion  
Detta kapitel innefattar diskussioner mellan resultatet av denna studie och de teorier och 

den tidigare forskning som tagits upp tidigare i rapporten. Kapitlet innefattar även en 

diskussion av resultatet och de metoder som har använts. 

5.1 Resultatdiskussion 

Nedan presenteras de diskussioner som har genomförts, diskussionerna har delats in i 

resultat mot teori, resultat mot tidigare forskning samt resultat mot praktiskt problem. 

5.1.1 Resultat mot teori 

5.1.1.1 Kommunikationsmodeller  

5.1.1.1.1 Informationskälla  

Kommunikationsprocessen innefattar ett flertal aktiviteter där kommunikation sker mellan 

båda parter. Enligt Shannon & Weavers kommunikationsmodell blir den första aktiviteten 

i kommunikationsprocessen en så kallad informationskälla, det är här som meddelandet 

som sedan ska kommuniceras produceras. Även i Schramms kommunikationsmodell 

beskrivs denna aktivitet som källa. Båda teorierna beskriver därmed hur 

kommunikationsprocessen börjar med en form av källa vilket stämmer överens med 

fallföretagets kommunikationsprocess. 

 
5.1.1.1.2 Kodning  

I kommunikationsprocessen presenteras ett flertal aktiviteter där information överförs från 

den ena parten till den andra, aktiviteterna berör främst överföring av protokoll samt 

överföring av respons vid godkänt protokoll. Syftet med att använda kodning är enligt 

Schramm att överföra ett budskap som mottagaren förstår och som tolkas på rätt sätt. Om 

sändaren misstolkar mottagaren finns det en ökad risk för att budskapet feltolkas och att 

onödig information förmedlas. Det framgick under datainsamlingen att ett antal anställda 

ansåg att kunderna feltolkade protokollet och dess budskap, det framgick däremot inga 

tecken på att det skulle bero på en misstolkning av mottagaren. En av kunderna 

informerade däremot om att alla tester i protokollet inte upplevdes som relevanta vilket 

kan kopplas till teorin då onödig information kan ha förmedlats till kunderna. 
 

5.1.1.1.3 Signal  

Enligt Shannon & Weaver ska meddelandet sedan formas till signaler som behöver 

anpassas till rätt kanal som ska leda till mottagaren. Schramm beskriver även en liknande 

del i processen som innefattar att budskapet ska formas för att sedan kunna sändas till 

mottagaren. Det krävs att källan är säker på att den utformning som används är den mest 

lämpade för att mottagaren ska kunna avkoda budskapet. Vid överföring av 

information/protokoll i kommunikationsprocessen är det möjligt att använda mer än en 

kommunikationskanal, detta kan vara en stor fördel då företaget samt kunderna kan välja 

den mest lämpade kanalen för att mottagaren ska kunna avkoda budskapet. Då både 

kundinformanterna och informanterna på företaget ansåg att WOL var en lämpad 
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kommunikationskanal, kan denna kanal med stor fördel användas för att budskapet ska 

avkodas på rätt sätt. 
 

5.1.1.1.4 Avkodning och mottagare  

Enligt Shannon & Weaver ska mottagaren sedan rekonstruera meddelandet från signalerna 

och därefter når det mottagna meddelandet sin slutdestination. Schramm beskriver även att 

avkodning består av tolkning av budskap samt en förvandlingsprocess som påverkas av 

hur mottagaren ser på verkligheten. Vid överföring av både protokoll och respons beskrivs 

det att mottagaren tar emot informationen och därmed inkluderas även tolkning av 

budskapet. Då de anställda menade på att kunderna relativt ofta feltolkade protokollet som 

förmedlats, kan det bero på att mottagaren påverkas av hur de själva ser på verkligheten. 

Detta kan styrkas då kunderna själva inte upplever att protokollet var svårt att tolka eller 

lätt att feltolka. 
 
5.1.1.5 Störningar/brus  

Shannon & Weaver menar på att det kan uppstå störningar/brus i en 

kommunikationsprocess, detta kan ge resultatet att sända och mottagna signaler inte 

stämmer överens och att de inte har samma betydelse. Schramm styrker Shannon & 

Weavers teori, Schramm benämner däremot störningarna som oljud istället för brus. I 

kommunikationsprocessen identifierades det flera aktiviteter som kan klassas som 

störningar i processen, för att se de identifierade störningarna se figur 7, 8 och 9. 

 
5.1.1.6 Feedback  

Schramm beskriver feedback som en viktig komponent, denna komponent finns inte med i 

Shannon & Weavers kommunikationsmodell. Schramm beskriver att feedback är respons 

som ges till sändaren från mottagaren. Om det inte finns ett system för respons, kommer 

källan aldrig få veta om kommunikationen har lyckats eller misslyckats. Det beskrivs i 

kommunikationsprocessen att respons alltid ges till kunderna om protokollen inte är 

godkända, detta då företaget i dessa fall behöver få in kompletterande information. Om ett 

protokoll är godkänt är det däremot enbart utvalda kunder som får respons. Flertalet 

kunder och flertalet anställda håller dock med Schramm när det kommer till att det krävs 

ett system för respons. För de kunder som fick respons samt de kunder som ville ha mer 

respons kan det dras slutsatsen att det i grund och botten handlar om att de vill ha 

information om kommunikationen har lyckats eller inte. Om kunderna inte får någon 

respons framgick det att de ringer eller mejlar företaget vilket tyder på att de söker en 

bekräftelse på att kommunikationen har lyckats. 
 

5.1.1.2 Media Richness Theory  

Media Richness Theory beskriver hur olika kommunikationsmedier (kanaler) varierar i 

förmågan att förmedla rik information. Vid samtliga aktiviteter för överföring av 

protokoll/respons erbjuds det minst en kommunikationskanal som kan användas för att 

förmedla information. Ingen av kommunikationskanalerna som erbjuds tillhör dock de 

rikaste medierna vilket gör det förståeligt att informationen ibland feltolkas mellan de 

båda parterna.  
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Anledningen till att de rikaste kanalerna inte kan användas är nog på grund av distansen 

mellan kunderna och företaget, face-to-face är inte möjligt att använda vid denna dagliga 

kommunikation då kunderna och företaget är lokaliserade i olika länder. Telefon är en 

kommunikationskanal som i denna process inte används mer än vid akuta situationer och 

större problem, anledningen till detta är precis som tidigare nämnt distansen och 

tidsskillnaderna.  

 
5.1.1.3 Teorireflektion 

Viktigt att poängtera när det kommer till Shannon & Weavers teori är att den beskriver 

överföring av en signal och inte överföring av ett helt meddelande. Teorin är därmed inte 

direkt applicerbar på denna studies problematik, teorins resonemang om kommunikation 

och kommunikationens utseende kan däremot till viss del appliceras på problematiken. 

Samtliga komponenter i teorin kan användas för att beskriva fallföretagets 

kommunikationsprocess men då denna process beskriver kommunikation mellan 

människor är det inte säkert att teorin kan användas fullt ut. Tolkning av ett skickat 

meddelande på metanivå är mer komplicerat än enbart överföring av en signal. Det är även 

viktigt att ta hänsyn till att samtliga teorier som presenteras ovan skapades för många år 

sedan. Då samhället har förändrats kraftigt sedan teorierna skapades finns det en risk att 

teorierna inte är fullt lämpliga i dagens samhälle, författarna upplevde dock att teorierna 

var lämpliga för denna studie då de fortfarande kunde appliceras till stor del på 

verkligheten. 

5.1.2 Resultat mot tidigare forskning  

Tidigare har det studerats kommunikation mellan en bank och deras kunder, precis som 

denna studie genomfördes studien från båda parters perspektiv. Resultatet visade att det 

fanns skillnader vid val av kommunikationskanal mellan banken och kunden, kunden 

föredrog fysiska kanaler medan banken främst ville använda sig av internet. Resultatet av 

denna studie när det kom till kommunikationskanaler var att företaget främst ville använda 

sig av systemet (WOL), kunderna hade däremot delade meningar och det var därmed både 

mejl och systemet (WOL) som blev de kommunikationskanaler som kunderna föredrog. 

Resultatet visar dock att det även i denna studie finns en skillnad när det kommer till 

vilken kommunikationskanal som kunderna och företaget vill använda, skillnaden är att 

ingen i denna studie ville använda sig av fysiska kommunikationskanaler. Det har även 

studerats de negativa effekterna av digitala kommunikationskanaler och digital 

kommunikation, den negativa effekt som främst togs upp var kommunikationens påverkan 

på de personliga relationerna. När det kommer till fallföretagets kommunikationsprocess 

används både digitala och icke digitala kommunikationskanaler. Anledningen till detta är 

nog främst att kunderna har olika digitala möjligheter och inte att det finns en risk för 

negativ påverkan på de personliga relationerna. 

 

Tidigare studier har även belyst vikten av att möta företagets kunder fysiskt, genom 

fysiska besök är det möjligt att säkerställa att företaget fokuserar på områden som 

kunderna anser vara viktiga. I fallföretagets kommunikationsprocess finns det inga 

aktiviteter som innehåller ett fysiskt möte mellan kund och företag, den enda aktiviteten 
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där det kan ske ett fysiskt möte är om protokollet förmedlas via en servicetekniker tillbaka 

till företaget. Anledningen till att det inte finns fler aktiviteter som inkluderar fysiska 

möten är på grund av distansen mellan företaget och deras kunder, samtliga kunder i 

studien är lokaliserade i andra länder. Det hade därför inte varit möjligt att inkludera fler 

fysiska möten då denna process sker nästintill dagligen.  

 

En av de tidigare studierna som har genomförts har även studerat vilken 

kommunikationskanal som är mest lämplig att använda för kommunikation mellan 

företaget och deras kunder. Studien berörde marknadsföring och visade att vilken 

kommunikationskanal som var mest lämplig att använda baserades på vad det var som 

skulle förmedlas. I fallföretagets kommunikationsprocess används det ett flertal olika 

kommunikationskanaler, vilken kommunikationskanal som används baseras inte på vad 

det är som ska förmedlas utan istället på vem informationen ska förmedlas till. Författarna 

anser däremot att företaget antagligen vid skapandet av processen, har valt ut de 

kommunikationskanaler som kan användas utifrån vad det är som ska förmedlas. 

 

Det genomfördes även ytterligare en studie när det kom till kommunikation mellan kund 

och företag, studien behandlade främst problematiken med att erbjuda kunderna för många 

kommunikationskanaler. Studien resulterade i en slutsats om att det skiljer sig mellan 

kundens och företagets önskemål vid val av kommunikationskanal, studien visade även att 

IT-baserade kommunikationskanaler troligtvis inte kommer till att ersätta de traditionella 

kommunikationskanalerna. I denna studie studerades inte problematiken med för många 

kommunikationskanaler även om ett flertal kommunikationskanaler erbjuds vid varje 

kommunikationsdel. Studien visade dock precis som den tidigare studien att de 

traditionella kommunikationskanalerna fortfarande används och därmed inte helt kan 

ersättas av de IT-baserade kommunikationskanalerna.  

 

En av de studier som togs upp tidigare behandlade området uppföljning av försäljning. 

Studien visade att de anställda hade förståelse för att negativ feedback skulle förmedlas 

tillbaka till företaget men att de anställda inte hade lika stor förståelse för att även positiv 

feedback skulle förmedlas tillbaka till företaget. I fallföretagets kommunikationsprocess 

upplever författarna att saknas en ömsesidig förståelse för anledningen till att feedback 

behövs. Kunderna verkar inte riktigt förstå varför företaget behöver feedback på produkten 

om den inte är bristande och företaget verkar inte riktigt förstå varför kunderna inte ger 

feedback till företaget trots att de tilldelas ett protokoll. Författarna anser att 

problematiken hade kunnat lösas om företaget förmedlade syftet med att kunderna ger 

feedback till företaget och beskriver hur det kan gynna kunderna.  

 

Denna studie bidrar till skillnad från tidigare studier med en kartläggning av 

problemområden i en kommunikationsprocess mellan företag och kund vid uppföljning av 

försäljning. I studien tas det upp kommunikationskanaler, kommunikationsbrister och 

förbättringsförslag. Resultatet av studien ska kunna användas som underlag till 

fallföretaget vid utveckling av kommunikationsprocessen vid uppföljning av försäljning. 

Resultatet av studien kan även användas av andra företag inom industrisektorn som 
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arbetar med B2B-handel, resultatet kan då användas som stöd vid framtagande av 

förbättringar för kommunikationsprocesser. 

5.1.3 Resultat mot praktiskt problem  

Det praktiska problemet i denna studie var att fallföretaget upplevde brister i 

kommunikationen mellan företaget och deras kunder (B2B-handel) när det kom till 

uppföljning av försäljning. De anställda ansåg att protokollets utformning och användning 

gjorde att det uppstod missförstånd samt att det fanns fall då kunderna inte ville fylla i 

protokollet med risk för att slutkunderna skulle se resultatet. Kunderna ansåg däremot att 

det fanns problemområden gällande respons från företaget på godkända och mottagna 

protokoll, några kunder fick respons medan andra kunder inte fick någon respons alls. 

Informanterna på företaget erkände att de enbart ger respons till några utvalda kunder, 

författarna anser att detta kan leda till att en del av kunderna upplever att de nedprioriteras 

och konsekvensen av detta kan bli att kunderna väljer att handla av ett annat företag. 

 

I resultatet presenterades det även ett antal förbättringsförslag för att utveckla 

kommunikationen och dokumentationen. Kunderna önskade mer respons vid mottaget och 

godkänt protokoll, de anställda var överens med kunderna angående problematiken och 

nämnde att det skulle kunna vara möjligt att ha ett automatiskt meddelande vid mottaget 

och godkänt protokoll. Denna lösning är dock inte applicerbar på alla de 

kommunikationskanaler som används i kommunikationsprocessen, lösningen är främst 

applicerbar om kommunikationskanalerna WOL och mejl används. Att generera ett 

automatiskt meddelande via WOL vid godkänt och mottaget protokoll bör inte vara några 

större problem då det antagligen finns i systeminställningarna. Författarna anser även att 

det borde vara möjligt att skicka ut ett automatiskt meddelande till kunderna vid mottag av 

protokoll om kommunikationskanalen mejl används. Företaget skulle kunna skapa en 

inkorg som enbart tog emot protokoll och som automatisk genererade ett meddelande 

tillbaka till kunden om att protokollet har mottagits. Att skapa en ny inkorg är inte så 

kostsamt men det kan vara tidskrävande att informera alla kunder om att protokollen ska 

skickas till en ny inkorg.  

 

Problematiken blir att ge respons vid godkänt protokoll, detta då protokollen alltid 

registreras i systemet oavsett vilken kommunikationskanal som kunden har använt för att 

förmedla protokollet. Det borde inte vara något problem att generera ett automatiskt 

meddelande till kunden vid godkänt protokoll om de lämnar in via WOL, problemet är för 

de kunder som lämnar in via andra kanaler då det är de anställda på företaget som 

registrerar protokollen i systemet. Det företaget skulle kunna göra är att gå ut med 

ytterligare information om förmedling av protokoll via WOL, det kan vara viktigt att 

tydliggöra att kunderna (om tidigare förbättringsförslag implementeras) får respons via 

denna kanal på både mottaget och godkänt protokoll. Förhoppningen är att fler kunder 

börjar använda WOL och på så sätt kan kundnöjdheten öka och de anställda på företaget 

behöver inte arbeta lika mycket manuellt. Tills denna lösning har implementerats kan det 

dock vara aktuellt att ge respons på alla mottagna och godkända protokoll via samma 

kanal som kunden använder för att öka kundnöjdheten. 
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Om det visade sig vara några problem när protokollet fylls i var förbättringsförslaget att 

skapa en kundserviceavdelning som kunde hantera kundernas frågor och funderingar. Att 

tillsätta en kundserviceavdelning är resurs- och tidskrävande, det är därmed inget 

förbättringsförslag som snabbt kan implementeras och har därför inte presenterats i 

processkartan i stycke 4.2.5. I dagsläget finns det en så kallad helpdesk på företaget, vad 

denna helpdesk innefattar har inte inkluderats i studien men möjligen skulle en del av 

helpdesken kunna omvandlas till en kundserviceavdelning som är kopplat till protokoll 

och kvalitetsproblem. Genom detta skulle det vara möjligt att öka kundnöjdheten.  

 

Det framkom även ett antal förbättringsförslag när det kom till protokollets utformning 

och användning. De anställda ansåg att protokollets utformning behöver justeras, att 

struktur och upplägg behöver ses över och frågeställningarna kan behöva justeras. Detta 

var däremot inget som kunderna nämnde, författarna upplever därför att de anställda på 

företaget behöver se över protokollet och fundera på vad de vill få ut av protokollet. Om 

de anställda på företaget ser över protokollet kan protokollets utformning anpassas utefter 

dess syfte och på så sätt tillgodose de anställdas behov. Majoriteten av informanterna på 

företaget ansåg även att det kunde vara lämpligt att skapa ytterligare ett dokument som 

enbart används mellan företaget och deras kunder, detta dokument får slutkunderna 

därmed inte ta del av. Författarna anser att genom att komplettera med ytterligare ett 

dokument kvarstår dock problematiken med att kunderna lämnar protokollen blanka, 

syftet med protokollet är antagligen att kunden ska testa maskinen för att det inte ska 

framkomma problem senare utan att de ska identifieras direkt. Problemet med detta 

protokoll är däremot fortfarande att slutkunden kan begära att se protokollet och på så sätt 

blir det som står i protokollet fortfarande felaktigt om kunden vill dölja information för 

slutkunden. Om det kompletteras med ytterligare ett dokument förbättras responsen 

mellan företag och kund kraftigt, det finns även stor möjlighet att förbättra hela 

kommunikationsprocessen. Problemet med att be kunden fylla i ytterligare ett dokument 

är att det är tidskrävande och kostsamt för kunden, kunden får heller inte ut så mycket av 

det mer än möjligen en förbättrad produkt om det kommit in mycket klagomål. 

 

I stycke 4.2.4 presenterades det även att två bristande områden i 

kommunikationsprocessen var vid utskick samt retur av protokoll. Det togs inte fram 

några lösningar på vilken kommunikationskanal som var mest lämplig att använda för 

dessa aktiviteter då företaget och kunderna inte hade samma åsikter. Den slutsats som kan 

dras är att mejl och WOL är de kanaler som kunderna och företaget främst använder. I 

empirin beskriver kunderna och informanterna på företaget även tystnad kopplat till 

kommunikationsprocessen. Samtliga kunder ansåg att företaget ger respons på frågor inom 

rimlig tidsram, alla kunder får däremot som tidigare nämnt inte respons på mottagna och 

godkända protokoll. Informanterna på företaget kunde styrka det och berättade att de inte 

har fått klagomål på att de har för lång tidsram för respons men att kunderna ibland ringer 

eller skickar mejl om ärendet är brådskande. Detta visar på att det inte finns några större 

problem när det kommer till tystnad i denna process, kunderna får respons inom en 

godkänd tidsram och företaget får sällan klagomål från kunderna när det kommer till 

respons på frågor.  
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5.2 Metodreflektion 

I denna studie valdes en kvalitativ metod med en induktiv ansats ut för datainsamling, en 

kvalitativ metod har flera faktorer som kan påverka utfallet, exempelvis kontext- och 

undersökningseffekt. Om en kvantitativ metod hade valts hade det varit möjligt att ha fler 

undersökningsenheter, öka generaliserbarheten samt studera flera företag istället för ett 

fallföretag. Det hade däremot varit svårt att kartlägga en process genom en kvantitativ 

metod då det i så fall krävs fasta svarsalternativ och kunskap om det som studeras. Om en 

deduktiv studie hade valts ut hade den data som samlats in varit mer begränsad och 

studien hade även utgått från exempelvis en teori.  Intervjuerna som genomfördes var 

delvis strukturerade. Om intervjun hade varit helt strukturerad hade risken varit att 

datainsamlingen blir begränsad och all information inte framgår, om intervjun inte hade 

varit strukturerad alls finns risken istället att den data som samlas in blir komplex och svår 

att analysera. På grund av att en delvis strukturerad metod användes för intervjuer blev det 

mycket data att sammanställa efter varje intervju, detta då informanterna hade en förmåga 

att tala utanför det aktuella området och gärna berättade om ytterligare processer som sker 

mellan de båda parterna.  

 

I denna studie valdes det att genomföra en öppen observation då det anses av författarna 

vara mest etiskt korrekt. Processen som skulle observeras av författarna upplevdes heller 

inte som en process där den som observeras kunde förändra sitt beteende så pass mycket 

att kartläggningen av processen skulle förändras. I detta fall genomfördes det även 

intervjuer som bekräftade att processen såg ut som den visades under observationen vilket 

styrker att en öppen observation var mest lämplig på grund av etisk korrekthet. Urvalet av 

de som skulle delta i intervjun genomfördes av kontaktpersonen på företaget. 

Konsekvenserna med att kontaktpersonen valde ut informanterna kan vara att alla problem 

inte kom fram på grund av att dessa kunder prioriteras av företaget. Detta gör att alla 

problemområden som finns i kommunikationsprocessen nog inte identifierades i denna 

studie, denna typ av urval gör det även svårt att generalisera resultatet då det kanske inte 

speglar resterande kunders uppfattning av processen. Det finns däremot fortfarande en viss 

generaliserbarhet i denna studie, resultatet kan trots urvalet användas av andra företag som 

stöd vid framtagande av förbättringar för kommunikationsprocesser. Generaliserbarheten 

begränsas däremot till företag inom samma bransch, som arbetar med B2B-handel och 

som säljer liknande produkter. Urvalet påverkar även bidraget till företaget, detta då 

resultatet av studien kanske inte speglar verkligheten.  

 

Den analysprocess som användes för att analysera empirin av denna studie upplevdes som 

lämplig av båda författarna. I detta fall genomfördes en kategorisering utifrån de frågor 

som ställdes under intervjuerna med informanterna. Om kategoriseringen hade genomförts 

direkt utifrån empirin (inte frågeställningarna) hade möjligen fler kategorier tagits fram till 

en början, men när kategoriseringen hade varit avslutad hade nog samma kategorier 

skapats. 
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6 Avslutning 
Detta kapitel innehåller en slutsats av denna studie samt förslag till fortsatt forskning. 

Som tidigare nämnt i stycke 1.4 var syftet med denna studie att studera 

kommunikationsprocessen mellan ett fallföretag och ett antal kunder när det kommer till 

uppföljning av försäljning vid B2B-handel inom industrisektorn. Syftet var även att 

identifiera problemområden och beskriva den önskade kommunikationsprocessen utifrån 

båda parters perspektiv. 

6.1 Slutsats 

Slutsatsen av denna studie har visat på att det finns flera problemområden i 

kommunikationsprocessen, detta förutsatt att processen har samma utformning som den 

hade när kartläggningen genomfördes. Fallföretaget och deras kunder har olika syn på 

kommunikationsprocessen vid uppföljning av försäljning. Skillnaderna ligger främst vid 

val av kommunikationskanal samt kommunikationsprocessens brister. Fallföretaget 

föredrog kommunikationskanalen WOL vid förmedling av protokoll då det medför mindre 

manuellt arbete för de anställda på företaget. Kunderna ansåg däremot att mejl även var en 

lämplig kommunikationskanal och använde därmed inte WOL lika mycket som företaget 

hade önskat. Två identifierade problemområden i processen var respons samt kundernas 

protokollhantering. Kunderna ansåg att respons var en stor del av processens 

problemområden medan fallföretaget upplevde att det största problemområdet låg vid 

protokollhantering hos kunderna. Den önskade kommunikationsprocessen ur kundens 

perspektiv innehåller mer respons vid mottaget och godkänt protokoll, ur fallföretagets 

perspektiv innehåller processen främst ytterligare ett dokument för feedback mellan kund 

och företag. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Förslag till fortsatt forskning är att studera kommunikationsprocessen vid uppföljning av 

försäljning inom andra branscher, men fortfarande inom B2B-handel. Det hade även varit 

intressant om studien hade genomförts med en deduktiv ansats då det hade kunnat ge 

andra perspektiv på kommunikationsprocessen. Ytterligare ett förslag till fortsatt 

forskning är att genomföra en liknande studie men med både en kvantitativ och en 

kvalitativ ansats, det hade då varit möjligt att samla in data från fler undersökningsenheter 

samtidigt som det hade gett nyanserade svar. 
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Bilaga 1 – Intervjuunderlag för kundinformanter  

  

INTERVIEW GUIDE 
We are two students that studies Information logistics at the Linnaeus University in Sweden. 

The questions in this interview guide is the base of a study which intend to study “Company 

X” communication process when it comes to follow up after sales. Your participation will be 

anonymous and the results will be compiled by us only. 

 

— Questions — 

1.   After receiving the start-up report and the machine, how long time do 

you have to test the machine and return the report? 

2.   Which channels can you use for mediating the information in the 

report to “Company X”? 

3.   Which channel do you prefer to use when mediating the information 

in the report and why?  

4.   How do you find the report’s openness for free interpretation?  

5.   If you through the report find out that there are any problems with the 

machine, how and when do you contact “Company X”? 

6.   How does “Company X” respond to you after receiving the report? 

7.   How do you believe that this process (from receiving the report to 

returning it to “Company X” including feedback) could be improved? 

 

 

Thank you for your participation!  



 

   
 

Bilaga 2 – Intervjuunderlag för informanter på företaget 

  
INTERVJUUNDERLAG 

Vi är två studenter som läser sista terminen på Informationslogistikprogrammet på 

Linnéuniversitetet. Frågorna i detta intervjuunderlag ligger till grund för en studie som syftar 

till att studera ”Företag X” kommunikationsprocess när det kommer till uppföljning av 

försäljning. Din medverkan kommer till att vara anonym och resultatet sammanställs enbart 

av oss.  

 

— Frågor — 

1. Hur lång tid har kunden på sig att returnera informationen i start-upp-

protokollet? 

2. Vilka olika kanaler kan kunden använda sig av för att förmedla 

informationen i protokollet till företaget? 

3. Vilken kanal föredrar du att kunden använder vid förmedling av 

informationen i protokollet och varför?  

4. Hur upplever du protokollets öppenhet för fri tolkning? 

5. Hur ger ni respons på mottagna protokoll? 

6. Hur märker ni om det finns brister i protokollets utformning? 

7. Hur hanterar ni protokoll som har maskinbrister till skillnad från 

protokoll som inte har några maskinbrister?  

8. Hur används informationen i protokollen? 

9. Hur tror du att processen (från det att ni skickar ut protokollet till 

kunden tills det att ni har behandlat och lagrat protokollet) skulle 

kunna förbättras? 

 

 

Tack för din medverkan!  



 

   
 

Bilaga 3 – Kategorisering av intervjuunderlag till 

informanterna på företaget 

  
Fråga (till informanter på företaget) Kategorisering 

Hur lång tid har kunden på sig att returnera informationen i 

start-upp-protokollet? 

Kommunikation 

Vilka olika kanaler kan kunden använda sig av för att förmedla 

informationen i protokollet till företaget? 

Kommunikation 

Vilken kanal föredrar du att kunden använder vid förmedling av 

informationen i protokollet? 

Kommunikation 

Hur upplever du protokollets öppenhet för fri tolkning? Dokumentation 

Hur ger ni respons på mottagna protokoll? Kommunikation 

Hur märker ni om det finns brister i protokollets utformning? Dokumentation 

Hur hanterar ni protokoll som har maskinbrister till skillnad från 

protokoll som inte har några maskinbrister? 

Dokumentation 

Hur används informationen i protokollen? Dokumentation 

Hur tror du att processen (från det att ni skickar ut protokollet 

till kunden tills det att ni har behandlat och lagrat protokollet) 

skulle kunna förbättras? 

Processförbättring 



 

   
 

Bilaga 4 – Kategorisering av intervjuunderlag till 

kundinformanterna  

Fråga (till kundinformanter) Kategorisering 

After receiving the start-up report and the machine, how long 

time do you have to test the machine and return the report? 

Kommunikation 

Which channels can you use for mediating the information in 

the report to “Company X”? 

Kommunikation 

Which channel do you prefer to use when mediating the 

information in the report? 

Kommunikation 

How do you find the report’s openness for free interpretation? Dokumentation 

If you through the report find out that there are any problems 

with the machine, how and when do you contact “Company X”? 

Kommunikation 

How does “Company X respond to you after receiving the 

report? 

Kommunikation 

How do you believe that this process (from receiving the report 

to returning it to “Company X” including feedback) could be 

improved? 

Processförbättring 
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