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ABSTRACT 
 
 
Background. 
The aftermarket can be described as the activities taking place after the purchase of the product. In 
today's business environment more attention is placed on the aftermarket area due to the increased 
competition between companies and the fact that the aftermarket has proved to be a key differentiator 
for companies. Nowadays it has also been crucial to satisfy the customers need of having a 
competitive aftermarket offer. Despite the advantages for companies having such an attractive offer 
together with good customer relations there is still missing research describing how companies should 
act in order to create and develop aftermarket business in practice. This study can be seen as an 
attempt to bring knowledge and clarity to which areas to prioritize in the design of an aftermarket that 
meets customer needs. 
 
Objectives. 
The purpose of this study is to find out which factors, with regard to customer satisfaction, that are 
important for companies to pay attention and manage when they organize complex aftermarket 
activities. 
 
Methods. 
The study is based on a quantitative approach, given the complexity of the subject and the purpose of 
the study. As a tool, a questionnaire survey was sent out to 35 customers, which resulted in 30 
responses and a response rate of 85.7%. The respondents are existing customers at Saab Kockums in 
Sweden. The collected data was applied and analysed by Partial least squares method (PLS). 
 
Results. 
The results of the study show the strength of the relationship between the latent variables; company 
image, customer expectations, perceived quality and perceived value that imply customer satisfaction 
and customer loyalty. The results differed from previous studies, which indicates that the aftermarket, 
unlike a normal market, can be seen as complex.   
 
Conclusions. 
The study concludes that the relationship between factors that affect customer satisfaction in a 
aftermarket differs from previous studies with the explanation that the aftermarket is complex in its 
nature. Furthermore, it is concluded that customer satisfaction is also affected by the nature of the 
defence industry that is characterized by long-term, complex and costly projects with high demands on 
technology development and that supplies are compatible with previous purchases. The study's results 
also lead to the identification of development areas that provide practical guidance to companies in the 
area. The result is relevant when designing a general aftermarket strategy as well as aftermarket 
strategies with a focus on customer satisfaction. 
  
Keywords: Customer satisfaction, Aftermarket, Complex products, Defence industry 
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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund.  
En eftermarknad kan beskrivas som de aktiviteter som äger rum efter inköpet av produkten. 	
I dagens affärsmiljö har eftermarknaden fått mer uppmärksamhet på grund av den ökade konkurrensen 
mellan företag och det faktum att eftermarknaden visat sig vara en viktig differentiator för företag. 
Vidare anses behovet av att tillgodose kundens behov av att ha en konkurrenskraftig eftermarknad som 
avgörande. Trots fördelarna med en utvecklad eftermarknad och goda kundrelationer saknas studier 
som beskriver hur företag bör gå tillväga för att skapa och utveckla en eftermarknadsverksamhet i 
praktiken.  Denna studie kan ses som ett försök att bringa kunskap och klarhet till vilka områden som 
ska prioriteras vid utformandet av en eftermarknad som möter kundens behov.	
 
Syfte.  
Syftet med studien är att ta reda på vilka faktorer, med avseende på kundnöjdhet, som är viktiga för 
företag att uppmärksamma och hantera när de organiserar komplex eftermarknadsverksamhet. 
 
Metod.  
Studien baseras på ett kvantitativt tillvägagångssätt med tanke på ämnets komplexitet och studiens 
syfte. Som hjälpmedel användes en enkätundersökning som skickades till 35 kunder, vilket resulterade 
i 30 svar och en svarsfrekvens på 85,7 %. Respondenterna var befintliga kunder till Saab Kockums i 
Sverige. Den insamlade applicerades och analyserades med hjälp av Partial least squares method 
(PLS). 
 
Resultat.  
Studiens resultat visar sambandets styrka mellan de latenta variablerna; företagsprofil, kundens 
förväntningar, upplevd kvalité och upplevd värd som implicerar kundnöjdhet och kundlojalitet. 
Resultatet skiljde sig från tidigare studier vilket indikerar att eftermarknaden, till skillnad från en 
vanlig marknad, kan ses som komplex. 
 
Slutsatser. 
Studien konkluderar att sambandet mellan faktorer som påverkar kundnöjdheten på en eftermarknad 
skiljer sig från tidigare studier med förklaringen att eftermarknaden är komplex i sin natur. Vidare dras 
slutsatsen att kundnöjdheten även påverkas av försvarsindustrins karakteristik som präglas av 
tidsmässigt långa, komplexa och kostsamma projekt som ställer höga krav på teknikutveckling och att 
produkten är kompatibel med tidigare inköp. Studiens resultat leder även till identifiering av 
utvecklingsområden som ger praktisk vägledning till företag inom området. Resultatet är relevant vid 
utformning av en generell eftermarknads strategi såväl som eftermarknads strategier med fokus på 
kundnöjdhet.  
 
Nyckelord: Eftermarknad, Kundnöjdhet, Komplexa produkter, Försvarsindustri  
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1 INTRODUKTION 
 
Denna introduktion syftar till att presentera bakgrunden till studien, följt av en beskrivning av 
forskningsproblemet, syfte och avgränsningar. Avslutningsvis presenteras rapportens disposition. 
 

1.1 Bakgrund 
 
En eftermarknad kan beskrivas som "de aktiviteter som äger rum efter inköpet av en produkt" 
(Gaiardelli, Saccani & Songini, 2007), exempel på dessa aktiviteter är installation, reparation, 
försäljning av reservdelar och servicedelar. För vissa företag är den första försäljningen av produkten 
bara början på produktens möjligheter att generera intäkter. I flertalet fall kan intäktsmöjligheterna 
vara större på eftermarknaden än för den ursprungliga försäljningen av produkten (Farris, Wittmann & 
Hasty, 2005) och generera cirka tre gånger omsättningen för det ursprungliga inköpet under en given 
produkts livscykel (Wise & Baumgartner, 1999). Även tjänstemarknaden kan utnyttjas i 
eftermarknadsservice då denna uppskattas vara fem gånger större än produktmarknaden (Bundschuh 
& Dezvane, 2003). Utöver detta har försäljningen av både produkter och tjänster på eftermarknaden 
visats öka företagets intäkter eftersom marginalerna i detta område ofta är högre jämfört med 
marginalerna i produktförsäljningen (Cavalieri, Gaiardelli & Ierace, 2007) detta gäller inte minst 
företag som säljer komplexa produkter (Novak & Eppinger, 2001) med lång livslängd som till 
exempel turbiner, helikoptrar eller ubåtar (Mckinsey, 2017). 
  
Dagens företag utsätts för en hård konkurrens och för att överleva blir betydelsen av att behålla kunder 
allt viktigare (Cavalieri et al. 2007). Eftermarknaden har även lyfts fram som ett strategiskt drag för att 
öka intäkter och kundnöjdhet för hela verksamheten (Cohen, Agrawal & Agrawal, 2006). En 
industritjänst kan delas upp i två strategiska områden, service som stödjer produkten och tjänster som 
stödjer kunden. Service som stödjer produkten kan vara reparation, byte av reservdelar och inspektion. 
Service som stödjer kunden har fokus på kundrelation, organisation, kontrakt och avtal (Mathieu, 
2001). Kunden kommer att påverka företagens verksamhet på eftermarknaden då det är köparna, 
kunden och kundens behov är således nödvändig att förstå för att uppnå en framgångsrik eftermarknad 
(Gebauer & Friedli, 2006). 
  
Forskning och utveckling skapar grunden för teknikföretag men utan en kund och en eftermarknad 
finns det begränsade möjligheter att skapa lönsamhet. Trots fördelarna med en utvecklad eftermarknad 
och långvariga kundrelationer finns det få studier som beskriver hur ett företag praktiskt bör gå 
tillväga för att skapa och en positiv kundrelation på sin eftermarknad. Vilka faktorer är viktiga att ta 
hänsyn till? och hur kan företaget utnyttja dessa faktorer för att skapa en lojal kundkrets? Vår 
uppfattning är att det existerar luckor mellan teoretiska lösningar och verklighetens problem. Målet 
med detta examensarbete är att överbrygga dessa luckor genom att titta på ett utvalt företag för att se 
vilken lösning som är bäst för dem.  
  
Det utvalda företaget är Kockums, ett affärsområde i försvarsindustrikoncernen Saab. Denna bransch 
valdes av flera skäl. Det första skälet är att försäljningen på eftermarknaden står för en betydande del 
av intäkterna i branschen. Vidare har eftermarknaden en betydande inverkan på ubåts- och 
försvarsindustrins mycket långsiktiga tidshorisont då projekten pågår under mycket lång tid och 
produkterna är komplexa. Den stigande konkurrensen inom branschen samt brist på tidigare studier 
gör detta till ett intressant fall. Denna forskning är därför av högsta intresse för företag som Saab och 
hela branschens eftermarknad för komplexa produkter med lång livslängd. 
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1.2 Problemdiskussion 
 
Behovet av en kund som är nöjd med den eftermarknadsservice som företaget erbjuder är, som ovan 
nämnt, stort. Forskning inom området förespråkar enhälligt att industriföretag måste utveckla sin 
eftermarknad och presenterar denna som en viktiga differentiator och vinstdrivare. Trots fördelarna 
med en utvecklad eftermarknad och långvariga kundrelationer återfinns få studier som beskriver hur 
ett företag bör gå tillväga för att skapa och implementera en kundanpassad eftermarknad. 
Denna studie kan ses som en explorativ undersökning som syftar till att undersöka relationer och 
samband mellan faktorer som påverkar kundnöjdhet på en eftermarknad. Genom att ta reda på 
orsakssamband kan insikt ges inom vilka områden som bör prioriteras vid utformandet av en 
eftermarknad som möter kundens behov. Vilka faktorer prioriterar kunden på eftermarknaden? Hur 
påverkar kundens förväntningar och upplevelse hur nöjd kunden blir i slutändan? Vad prioriterar 
kunden på eftermarknaden? Detta är exempel på överväganden som kan vara viktiga när ett företag 
ska fatta beslut om hur de ska skapa en positiv kundrelation på en eftermarknad. 

  
För de industriföretag inom högteknologisk sektor som utvecklar komplexa produkter och levererar 
tillhörande tjänster har behovet av att inkludera kunden som en delaktig aktör ökat. Inte sällan befinner 
sig denna typen av företag i långvariga relationer med kunden och i långvariga kontrakt (Ivarsson, 
2005). Den växande tjänstemarknaden bör utnyttjas i eftermarknadsservice då denna uppskattas vara 
fem gånger större än produktmarknaden (Bundschuh & Dezvane, 2003). På tjänstemarknaden har 
förutsättningarna för att bedriva verksamhet förändrats, inte minst vad avser relationen mellan kund 
och företag (Ivarsson, 2005). Ett exempel på denna typ av industri är företag som verkar i 
försvarsindustrin och som utvecklat och sålt komplexa produkter med lång livslängd. 
Tjänstemarknadens tillväxt skapar affärsmöjligheter som kombinerat med försäljningen av produkter 
med mycket lång livslängd gör att relationen till kunden är avgörande för att säkerställa framtiden.    
 
Det studerade företaget är Kockums, ett affärsområde i Saab koncernen. Affärsområdet Kockums 
tillverkar och underhåller högteknologiska fartyg som till exempel ubåtar. Företaget bedriver 
banbrytande forskning som de sedan omsätter till unika projekt där farkoster tar form. Komplexa 
produkter tillverkas i små volymer och skräddarsys efter kundens krav vilket ställer höga krav på 
företagets förmåga att tillfredsställa kundbehoven. När produkten säljs tar eftermarknaden vid i form 
av service, modifieringar och reservdelsförsörjning. Kockums uppskattar idag att två tredjedelar av 
vinsten finns i eftermarknaden och det är därför av stor betydelse att denna möter kundens behov. I 
samband med att Kockums köptes upp av Saab (2014) blev frågan om försäljning på en internationell 
marknad aktuell. Ubåtar utgör en viktig del av en nations strategiska resurs och i dagsläget har cirka 
40 länder ubåtskapacitet. Marknaden för ubåtar förväntas växa och antalet konkurrenter öka vilket 
medför ökade krav på befintliga företag inom brunchen.  

  
Följaktligen förefaller det existera behov av att undersöka hur företag inom området kan skapa, öka 
och bibehålla kundnöjdhet på en eftermarknad för komplexa produkter. Genom en explorativ 
undersökning av samband mellan faktorer som påverkar kundnöjdhet på en eftermarknad kan 
identifiering av kritiska områden för kundnöjdhet göras. Studiens genomförs med hjälp av väl 
etablerade modeller som använts i tidigare studier av kundnöjdhet på andra marknader för att 
undersöka kundnöjdheten på en eftermarknad. Genom användandet av standardiserade modeller kan 
studiens resultat lättare jämföras med tidigare studier även om dessa genomförts i en annan kontext.  
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1.3 Forskningsproblem 
 
I denna studie undersöks kundens upplevelse av ett svenskt företags eftermarknad. En nyanserad bild 
av kundens förväntningar och åsikter gör det lättare för företaget att skapa ett bra samarbete och 
leverera relevanta tjänster. Under studien användes forskningsfrågan som beskrivs nedan för att styra 
och organisera forskningsprocessen. 
  

- Vilka faktorer med avseende på kundnöjdhet, är viktiga för företag att uppmärksamma på en 
eftermarknad? 

 

1.4 Syfte 
 
Resonemang i sektion 1.2 och 1.3 leder till följande syfte: 
  
Syftet med denna studie är att skapa kunskap om vilka faktorer med avseende på kundnöjdhet som är 
viktiga för företag att uppmärksamma på en eftermarknad för komplexa produkter. Besvarande av 
forskningsfrågan syftar till att bidra med insikt i hur kundnöjdhet kan utvecklas och förbättras på en 
eftermarknad för komplexa produkter.  
 
Genom detta examensarbete vill vi hjälpa teknikföretag generellt och specifikt Kockums att öka 
kunskapen om hur en positiv kundrelation kan skapas på eftermarknad för komplexa produkter. 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Studiens har utförts inom en 20-veckorsperiod under våren 2019. Studien är avgränsad till att studera 
kundnöjdheten på en eftermarknad för komplexa produkter vid ett affärsområde på ett företag inom 
försvarsindustrin. Undersökningen begränsas vidare till en svensk marknad med en befintlig kund. 
Vidare följer denna studie en kvantitativ metod som kan leda till begränsningar vad gäller validitet 
(Collis & Hussey, 2009). 
 

1.6 Studiens kontext 
 
Saab grundades år 1937 efter att den svenska staten annonserat att Sverige behövde förbättra sitt 
försvar mot utländska hot. Saab har sedan dess vuxit och blivit ett globalt företag med kontor över hela 
världen samt ett av Sveriges största exportföretag (Saab, u.å). Försvarsindustrin kännetecknas av höga 
kundkrav, politisk påverkan, högteknologiska produkter och långa projekt med komplexa produkter. 
Kundbasen består av regeringar, myndigheter och företag på den globala marknaden. Samarbeten 
mellan försvarsindustriföretag och kommersiella företag blir allt vanligare och 
försvarsindustriföretagens tekniska lösningar omsätts ofta till lösningar för kommersiellt bruk 
(Eurofound, 2015). Saabs produktkatalog har med åren utökats och idag utvecklar och tillverkar Saab 
produkter för luft såväl som land och hav. Bolaget består idag av de sex affärsområdena: Aeronautics, 
Dynamics, Surveillance, Industrial Products, Support and Services och Kockums. Vidare är Saab är ett 
noterat bolag på Nasdaq Stockholm Large Cap med cirka 17 000 anställda och har kunder i över 100 
länder (Saab, 2019). Saab Kockums har en nettoomsättning som från 2014 fram till 2017 har ökat med 
cirka 20% per år och vid 2017 hade man en nettoomsättning på 2,7 miljarder SEK (Retriever, 2019).  
  
Kockums utvecklar och underhåller komplexa produkter som till exempel ubåtar. Företaget bedriver 
banbrytande forskning som de sedan omsätter till unika projekt där farkoster tar form. Inte sällan är 
projekten tidsmässigt långa, omfattande och kostsamma. I samband med att Kockums köptes upp av 
Saab 2014 blev frågan om försäljning på en internationell marknad aktuell. För att kunna fortsätta vara 
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ett konkurrenskraftigt företag som kan finansiera banbrytande forskning är företaget i behov av 
försäljning på eftermarknaden (Saab Kockums, 2019).  
 
Ubåtar utgör en viktig del av en nations strategiska resurser och den globala ubåts marknaden 
förväntas växa med 4,24% CAGR under prognosperioden (2018–2023) (Saab Kockums, 2019). Idag 
har cirka 40 länder ubåtskapacitet och antalet militära ubåtar i världen uppgår till över 500 stycken 
(FMV, 2018). Majoriteten av nationerna med ubåtsförmåga genomför eller kommer de närmaste åren 
att genomföra uppgradering eller modernisering av sina flottor eller ökar antalet enheter som en följd 
av förändrade säkerhetssituationen. Övriga drivkrafter på marknaden är efterfrågan på obemannade 
undervattensfarkoster såsom räddningsfarkoster och farkoster för undervattensforskning. Viktiga 
aktörer på ubåtsmarknaden är Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd. (Sydkorea), 
Thyssen krupp (Tyskland), Rosoboronexport (Ryssland), General Dynamics (USA), Huntington 
Ingalls Industries (USA), Naval Group (Frankrike), Kawasaki Heavy Industries Ltd. (Japan), BAE 
Systems (Storbritannien) och Saab AB (Sverige) (Saab Kockums, 2019). Eftersom marknaden för 
ubåtsaffärer är internationell och ses som ett politiskt strategiskt beslut kan en ny affärsmöjlighet 
skapas i en annan världsdel såväl som i närområdet.   
 

1.7 Uppsats struktur 
 
En översikt av studiens disposition presenteras nedan. 
  
Kapitel 2 - Relaterade arbeten teori, teoretiskt ramverk 
Detta kapitel beskriver en litteraturgenomgång av de mest relevanta böcker och artiklar. 
  
Kapitel 3 - Metod 
Det tredje kapitlet beskriver hur examensarbetet kommer utföras. Kapitlet inleds med 
forskningsstrategi, följt av forskningsmetod, forskningens kvalité, datainsamlingsmetod och avslutas 
med en summering av processerna. De använda metoderna presenteras genom en introduktion till 
möjlig alternativ för att avslutas med en förklaring till den valda metoden. 
  
Kapitel 4 - Resultat 
I det fjärde kapitlet presenteras resultat efter enkätstudie. 
  
Kapitel 5 - Analys och diskussion 
I detta kapitel presenteras svaren på forskningsfrågorna och en diskussion kring dessa ges. 
  
Kapitel 6 - Slutsats 
Studien avslutas med en avslutande konklusion där rekommendationer till det studerade företaget ges. 
Avslutningsvis ges förslag på framtida forskningsområden. 
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2 TEORETISKT RAMVERK 
 
 

2.1 Eftermarknad 
 

2.1.1 Definition Eftermarknad 
En eftermarknad kan beskrivas som "de aktiviteter som äger rum efter inköpet av produkten" 
(Gaiardelli, Saccani & Songini, 2007), till exempel installation, reparation, försäljning av reservdelar 
och servicedelar. Det som skiljer en eftermarknad från en normal marknad är att eftermarknaden 
endast avser de aktiviteter som sker efter att den ursprungliga produkten har sålts (Subramoniam, 
Huisingh & Chinnam, 2010). Eftermarknad ses som en svårkontrollerad funktion både i teori och 
praktik. I dagsläget är företag beroende av att vara konkurrenskraftiga och att ständigt befinna sig på 
teknikens absoluta framkant. Forskning och utveckling skapar grunden för teknikföretag men utan en 
eftermarknad finns det begränsade möjligheter att kunna skapa lönsamhet. I praktiken skapar nutidens 
företag banbrytande forskning och innovation men parallellt är organisationers kunskap kring 
eftermarknad mycket begränsad vilket leder till utebliven vinst (Cabral, 2014). 
 
Många industrier och företag står inför stora utmaningar och en osäker framtid. I takt med att tekniken 
och samhället har utvecklats har det uppkommit en negativ spiral för många industrisektorer. Då priset 
på import har sjunkit, tillväxt av produktmarknaden har avtagit och minskad försäljning av ny 
utrustning har nu olika branscher börjat lägga fokus på eftermarknadstjänster. Det kan handla om 
uppgraderingar av en viss produkt, reparationer, underhåll, tillhandahålla särskilda delar eller digitala 
tjänster som kan underlätta för kunden (Mckinsey, 2017). Gebauer, Bravo‐Sanchez och Fleisch (2017) 
menar på att man ser en trend där produkt marginalen minskar medan marginalen för tjänster ökar. 
Forskning visar även på att servicemarknaden genererar cirka tre gånger omsättningen för det 
ursprungliga köpet under en given produkts livscykel (Wise & Baumgartner, 1999). Vidare menar 
Wise och Baumgartner (1999) att företagen ska ha en möjlighet att hålla sig kvar på marknaden måste 
perspektivet riktas mot produktförsäljning som ett sätt att öppna dörren till framtida tjänster.  
 
 

2.1.2 Historik 
 
Farris, Wittmann och Hasty (2005) analyserar förhållandet i de så kallade business-to-business (B2B) 
relationerna som allianser, portaler på internet och frakt på eftermarknaden. Eftermarknadens 
försörjningskedja av information såväl som varor är central för verksamheten ska fungera. 
Försörjningskedjans individualiteter och egenskaper på en eftermarknad och hur den ska utformas 
beskrivs av Ashenbaum (2006). Utveckling av leverantörsnätet i förhållande till nutid, historisk, 
framtida data och marknadsutveckling presenteras av Hammant, Disney, Childerhouse, Naim (1999). 
Utveckling av eftermarknaden har historiskt påverkar marknaden. Dagens eftermarknad har skapats 
från olika element över tid, bland annat från produktkvalitet, kundfokus, teknisk utveckling etc. 
Historiskt sett har eftermarknaden betraktats som "nödvändigt ont" som måste utföras för att stödja 
den ursprungliga produkten till idag då eftermarknad ses som en viktig strategisk resurs. 
Transformationen av utvecklingen av eftermarknaden illustreras i Figur 1 (Andersson, 1988). 
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Figur 1. Historisk utveckling av eftermarknad (Andersson, 1988) 

 
För en nation utgör ubåtar en central punkt på grund av deras multifunktions möjligheter och dess 
möjligheten att komplettera andra strategiska resurser. Den globala ubåtsmarknaden sjönk drastiskt 
mot slutet av det kalla kriget år 1991. Sedan dess har Brasilien, Ryssland, Indien, Kina (BRIC-
länderna) och andra utvecklingsländer i Asien och Stillahavsområdet investerat i marknaden för att 
stärka sina marina förmågor. Majoriteten av dessa länder genomför, eller kommer att genomföra 
modifiering och nyanskaffning av sina ubåtar då deras nuvarande plattformar börjar närma sig end of 
life (Saab Kockums, 2019). Den växande ubåtsmarknaden har medfört en ökad konkurrens och då 
införskaffandet av en ubåt är mycket kostsam och för ett företag innebär en möjlighet till ett 30–50 år 
lång affärsrelation av underhåll, uppgraderingar och merförsäljning är det av yttersta vikt att ubåts 
byggande företag vinner upphandlingar och säkrar sin framtid. 
 

2.1.3 Eftermarknaden som strategisk resurs 
 
Eftermarknaden måste ses som en strategisk aktivitet istället för en uppsättning operativa aktiviteter. 
Eftermarknaden spelar en strategisk roll eftersom det påverkar den produkt- och tjänstemix som ett 
företag säljer (Gaiardelli et al.,2007). Likaså är behovet av att kunna behålla befintliga kunder stort 
och då blir differentiering av produkt eller tjänst ett viktigt beslut, inte minst på eftermarknaden 
(Cavalieri et al., 2007). Eftermarknaden har stor potential att skapa möjlighet till framtida 
inkomstkällor, bibehålla kundrelationer och skapa inlåsningseffekter (Bundschuh & Dezvane, 2003; 
Cohen et al., 2006; Gaiardelli et al., 2007). Eftermarknadens betydelse ökar om den sålda produkten 
har en lång livslängd och kräver underhåll. En välorganiserad eftermarknad kan dessutom skapa 
konkurrensfördelar då kontakt med kunden sker kontinuerligt och värdefull kunskap om kunden kan 
inhämtas (Cohen et al., 2006; Holmqvist, 2007). Vidare bidrar den kontinuerliga kundkontakten till att 
bygga upp ett starkt varumärke (Holmqvist, 2007). 
  
Strategin för eftermarknaden för produkter och tjänster måste betraktas som en helhet. När efterfråga 
stiger på en produkt påverkas övriga produkter och tjänster i systemet. När priset minskar på en 
produkt ökar inte bara produktens efterfrågan utan även eftermarknadstjänster i systemet. Företag kan 
låta den primära och sekundära marknaden ta hjälp av varandra och skapa tvärsubventioner mellan 
varandra. Företag kan till exempel erbjuda den primära produkten gratis eller till ett väldigt lågt pris 
för att sedan återhämta den uteblivna marginalen på sekundärprodukten (Schulz & Notes, 2015). 
  
Många företag upplever svårigheter med att skapa en effektiv eftermarknad. Cohen et al. (2006) 
beskriver att potentiella förklaringar till att eftermarknad är ett eftersatt område är följande: 
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- Behovet av reservdelar är sporadiskt och oförutsägbart 
- Behovet av reservdelar uppstår med stor global spridning 
- Maskiner kräver service dygnet runt och året om 
- Kunden kräver respons så fort som möjligt på grund av höga kostnader för stillastående 

verksamhet. 
- Stort antal artiklar i ett reservdelssortiment 
- Höga krav på tillgänglighet, anpassningsförmåga och service. 

För att skapa en lönsam verksamhet är det viktigt att få en fullständig förståelse för hur förhållandet 
mellan två parter i en organisation kan påverka de återstående parterna i samma organisation. 
Organisationen kan liknas med ett ekosystem och det är därför viktigt att överväga sammanhanget i 
det nätverk som omger företaget (Grandori & Soda, 1995). Företagets relationer kan sedan delas in i 
tre områden. Relationen mellan företag och kund, förhållandet mellan företag och anställda i företaget 
och förhållandet mellan anställda hos företaget och kunden (Agnihothri, Sivasubramaniam & 
Simmons, 2002). Studien avser att titta närmre på den förstnämnda relationen, relationen mellan 
företag och kund. 
  
En lönsam eftermarknad är också bunden till inlåsningseffekt. Kunden är inlåst med företagets 
utrustning och tjänster, vilket gör att företaget behåller kunden. Inlåsningseffekt skapas genom att 
kunden endast kan ta användning av det primära företagets tjänster och produkter. Därför är det viktigt 
för företag att noga anpassa dess produkter så man kan ta nytta av inlåsningen (Shapiro, 1995). 
 

2.1.4 Make to order (MTO) 
Strategin Make to order (MTO) innebär att tillverkningen av en produkt startar först efter att företaget 
mottagit en kundorder. Detta skapar möjligheten att producera stora variationer av produkter i små 
kvantiteter (Slomp, Bokhorst & Germs, 2009). MTO ställer höga krav på en flexibilitet då det på 
förhand är svårt att uppskatta antalet orders (Cheng, Ettl, Lu & Yao, 2012). Företaget som erbjuder 
MTO skapar konkurrensfördelar genom att de kan tillfredsställa specifika kundbehov. Det är oftast 
låga kvantiteter, specialartiklar och omfattande produktkomplexitet som gör att ett företag använder 
sig av MTO som produktionsmetod (Olhager & Selldin, 2007). 
  
Det finns flera olika definitioner för produktkomplexitet. Denna studie utgår från Novak och 
Eppingers (2001) definition som menar på att produktkomplexitet består av tre huvuddelar: 
  

• Antalet komponenter som produkten specificeras av och som behöver tillverkas. När en ny 
komponent adderas till slutprodukten ökar komplexiteten för denna. Varje ny komponent 
medför nya ritningar, komponentnummer, tester och designarbete. 

  
• Omfattningen av interaktioner som behövs mellan komponenterna. Sammanfattas som antalet 

interaktioner mellan komponenterna vilket i sin tur innebär att komplexiteten ökar då 
förändringar i konstruktionen är svårare att koordinera, hantera och kontrollera. 

  
• Graden av nyskapande hos produkten. När en produkt få nya komponenter, arkitektur eller 

teknologier finns det inte en stabil och väl undersökt uppsättning av interaktioner mellan 
komponenterna (Novak & Eppinger, 2001). 

  
Informationstekniska system, flygplan, ubåtar, höghastighetståg och kärnkraftverk är exempel på 
produkter med hög produktkomplexitet. 
 
 
 
 



 

 8 

2.2 Kundnöjdhet 
 

2.2.1 Definition Kundnöjdhet 
Kundnöjdhet är ett svårdefinierat begrepp. Det som gör en kund glad gör inte nödvändigtvis en annan 
glad, personlighet skiljer sig åt och kraven varierar från situation till situation (Forsythe, 2006). 
Betydelsen av kundnöjdhet är stor och behovet av att ständigt förbättra kundens tillfredsställelse är 
välkänd för företag. Kvaliteten i en serviceorganisation är ett mått på hur mycket en levererad tjänst 
möter kundens förväntningar. Det bestäms av kundens uppfattningar, aldrig av tjänsteleverantörens 
uppfattningar. Det är mycket viktigt att vara medveten om kundens förväntningar för att kunna 
utforma tjänster och produkter på ett tillfredsställande sätt (Souza, Pinheiro de Lima, Treinta, Abrao & 
Gouvea da Costa, 2019). 
 

2.2.2 Customer relationship management (CRM) 
 
Hantering av företagets relation till kunden Customer relationship management (CRM) är en viktig 
aspekt eftersom värdet av ett förhållande är bäst när båda parter kan dela fördelarna med det. Ett 
exempel är att dela kompetens genom träning för att skapa förutsättningar för att kunden använder 
produkten på adekvat sätt (Storbacka & Lehtinen, 2000). 
  
En missnöjd kund kostar ett företag mycket pengar. I enlighet med Bhote (1996) kan kostnaderna för 
en missnöjd kund delas upp i följande kategorier: 
 

• Nöjda kunder kommer i genomsnitt att berätta för fem andra personer om sina positiva 
erfarenheter med företagets produkter eller tjänster. 
 

• Den missnöjda kunden kommer dock att berätta för nio andra personer om en negativ 
erfarenhet av företagets produkt eller tjänst. 

 
• Dock kommer 13% av de missnöjda kunderna att delge sitt missnöje till 20 andra och 98% av 

de missnöjda kunderna byter direkt till en konkurrent. 
  
Vidare anser Bhote (1996) att kostnaden för en missnöjd kund är monumental då en förlust av kund 
för med sig förlusten av andra potentiella kunder samt att den långvariga kunden genererar mycket 
högre vinst än en kund som handlar en till två gånger. 
 

2.2.3 Kundlojalitet 
Kundlojalitet ses som betydande tillgång för organisationer, då de är en stor bidragande faktor för 
konkurrenskraft. Kundlojalitet är en avgörande faktor för att bygga framgång för olika marknader. 
Forskning visar att om en organisation har behållande kunder på lång sikt ökar möjligheten till större 
vinster (Vargo & Lusch, 2004). Kundlojalitet bygger på att kunden får förtroende för en organisation 
och väljer att fortsätta att ha samarbete med organisationen. Kostnaderna för att hantera en lojal kund 
är betydligt lägre än kostnaderna för att locka och betjäna en ny kund (Ndubisi, 2006). Lojala kunder 
är också mer villiga att betala mer för produkter eller tjänster, andra rekommendera tjänsten till andra 
potentiella kunder (Gee, Coates, & Nicholson, 2008).  
 
Det är viktigt för företag att uppmärksamma när kunder beskriver och uttrycker behov och önskemål. 
Företagen bör undersöka kundens behov och önskemål och skräddarsy produkter för att behålla 
kundlojaliteten samt öka effekten av kundtillfredsställelse och bibehållande av kundens förtroende 
(Heide och John, 1988). En viktig del för att uppnå kundlojalitet är anpassning så att kundens behov 
uppfylls bättre än av ett standardiserat erbjudande. Genom anpassning minskar alternativets 
attraktivitet relativt det anpassade erbjudandet och kunden upplever situationen positiv (Coelho & 
Henseler, 2012). 
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. 
 
 
 

2.2.4 Customer Satisfaction indices (CSI) 
 
CSI-modellen är en strukturell modell baserad på antagandena att kundnöjdhet orsakas av vissa 
faktorer som uppfattad kvalitet, uppfattat värde, förväntningar hos kunder och företagsprofil. Dessa 
faktorer är antecedenter av övergripande kundnöjdhet. CSI ger en direkt och omfattande indikation om 
kunden efterföljande beteende. Med hjälp av modellens index kan man även värdera när en kund är 
nöjd eller inte (Fornell, 1992). 
 

Tabell 1. Customer Satisfaction Index (CSI) generiska modell (Bhote, 1996). 
 

 
 

I Tabell 1 förklaras hur CSI används. För att bestämma ett övergripande CSI beräknas T/5Y x 100. 
Ekvationen bygger på att samtliga viktnummer (Importance number) summeras (Y) och multipliceras 
med den högsta poängen som kan ges (4) i studiens fall, vilket ger det största möjliga poängen (4Y) 
som kan jämföras med det faktiska prestations indexet (T). Maximalt kan CSI ligga på 100%. Ett 
index på 80 % eller mer indikerar på en stark kundrelation medan 50 % eller lägre kan ses som en 
indikator på en kris (Bohte, 1996). 
 

2.2.5 European customer satisfaction index (ECSI) 
 
ECSI är härledd från CSI, utformade för att förbättra mätningen av kundnöjdhet (Kristensen, 
Martensen & Grønholdt, 2000). Modellen beskriver en strukturell ekvationsmodell över hur latenta 
variabler (LV) påverkar kundnöjdhet och i sin tur dess konsekvens, kundlojalitet (Chitty, Ward & 
Chua, 2007). För att ECSI-Modellen ska få en praktisk tillämpning och bli mätbar översätts respektive 
LV till flertalet mätbara variabler, så kallade manifesta variabler (MV) (Lin & Tseng, 2006).  I Figur 
2, visas faktorerna företagsprofil, kundens förväntningar, upplevd kvalité och upplevt värde som 
implicerar kundnöjdhet medan den högra faktor kundlojalitet är konsekvensen (Türkyílmaz & Özkan, 
2007).  
 
 

Betydelse (I) Betyg (R) Poäng (S)

Krav Skala: 1-4 Skala: 1-4 (S)=(I)*(R)
Kvalité (vid mottagande)
Hållbarhet (livstid)
Användbarhet
Användingstid
Teknisk Prestanda 
Funktioner
Säkerhet
Männskliga faktorer
Rykte
Försäljning
Pris
Återförsöljningspris
LevernsTo
Totalpoäng Summa av (I) = (Y) Summa av (S) = (T)

Kundtillfredsställelseindex (CSI) uttryckt i procent
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Figur 2. ECSI och dess relationer 

Företagsprofil (FP) 
Företagets profil (Eng. Image) presenterar den underliggande bild och budskap som varumärket 
uppfattas representera (Andreassen & Lindestad, 1998). Den uppfattade företagsprofilen är ett resultat 
av att uppfattas som pålitlig, professionell och innovativ, bidra till samhället och addera prestige till 
kunden. Hur företagets profil uppfattas är viktigt och har effekt på kundens förväntningar, 
kundnöjdhet och lojalitet (Kristensen, Martensen & Grønholdt, 2000). 
  
Kundens förväntningar (KF) 
Kundens förväntningar kan ses som ett resultat av tidigare erfarenhet av företagets produkter och 
tjänster. Kundens förväntningar kan brytas ner ytterligare till den förväntade kvaliteten på produkten 
eller tjänsten samt hur väl produkten/tjänsten uppfyller kundens personliga behov (Anderson, Fornell 
& Lehmann, 1994). 
  
Upplevd kvalité (UK) 
Den upplevda kvalitén är kundens utvärdering av den senaste upplevelsen av företaget. Den upplevda 
kvalitén innefattas av anpassning och tillförlitlighet hos en viss produkt eller tjänst där anpassning är 
graden till vilken en produkt eller tjänst uppfyller kundens krav. Tillförlitligheten är i vilken grad 
företagets erbjudande är tillförlitligt, standardiserat och fritt från brister. Den upplevda kvalitén 
förväntas ha effekt på upplevt värde och kundnöjdhet (Fornell, Johnson, Anderson, Cha & Bryant, 
1996). 
  
Upplevt värde (UV) 
Definitionen av upplevt värde är den upplevda produktkvalitétsnivån i förhållande till det pris som 
betalas av kunden. Upplevt värde förväntas ha positiv inverkan på upplevd kvalitén och 
kundnöjdheten (Türkyílmaz et al. 2007). 
  
Kundnöjdhet (KN) 
Kundnöjdhet utvärderar övergripande nivån hos kunder, hur nöjd en kund är, uppfyllande av 
deras förväntningar och företagets prestation i jämförelse med den ideala leverantören (Türkyílmaz et 
al. 2007). 
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Kundlojalitet (KL)  
Kundlojalitet definieras som en långsiktig relation där det skapas återköp mellan kund och företag. 
Detta med både återkommande garanti och en gynnsam inställning (Flavián & Guinaliu, 2006). 
Kundlojalitet mäts genom återköp som görs med avsikt och viljan att rekommendera tjänsten vidare. 
Kundlojalitet ökar då kundnöjdhet och anseendet av företagsprofilen ökar (Anderson och Fornell, 
2000). 
 

2.2.6 Kotlers fyra P 
 
Det finns flera modeller som beskriver strategier för hur optimering av försäljning av en produkt kan 
utformas och anpassas till kunden. En teori är Kotlers tre produktnivåer som menar att en produkt 
består av tre delar där den första är kärnprodukt och kan beskrivas som anledningen till produkten 
inhandlades. Nästa nivå är den faktiska produkten, då kombineras produktens funktioner, kvalité, 
färgval och design. Den tredje delen är den utökade produkten, garantier, servicevillkor, 
leveransvillkor eller ett produktsystem där produkten verkar tillsammans med andra produkter (Kotler, 
Armstrong & Parment, 2011). I Figur 3 beskrivs figuren visuellt. Ett exempel på när denna modell 
tillämpas i praktiken är när ett företag erbjuder kärnprodukten gratis eller till ett väldigt lågt pris och 
senare skapar marginal i den faktiska och utökade produkten (Schulz & Notes, 2015). En produkt kan 
erbjudas på en marknad som en handelsvara, tjänst eller kombination av dessa som skapar värde för 
kunden (Kotler, Armstrong, Harris, Nigel, 2016).  
 
En annan teori som beskriver en produkt och dess essentiella stödfunktioner är 4P modellen. Modellen 
beskriver hur en produkt kan delas in i fyra begrepp (P); Produkt, Process, Prestation och Personer. 
Enligt Barnes (2001) kan modellen betraktas utifrån att produkten är centrum och kärnan i det som 
kunden köper, övriga P är att betrakta som stödfunktioner. Samtliga P måste fungera för att produkten 
ska kunna vara konkurrenskraftig. Processer och system måste fungera för en effektiv levereras av 
produkten såväl som produktens tillbehör. Med prestations menas att företaget måste hålla avtal och 
överenskommelser för när och hur en produkt ska levereras, servas eller bytas ut. Slutligen är 
Personerna som interagerar med kunden avgörande (Kotler, Armstrong & Parment, 2011). 
 

 
Figur 3. Kotlers tre produktnivåer (EPM, 2019). 
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2.3 Tidigare forskning 
 

2.3.1 Eftermarknad  
 
Eftermarknaden har en stor potential inte bara på grund av de höga marginalerna för 
eftermarknadsprodukter och -tjänster utan även möjligheterna att säkra framtida intäktsströmmar, öka 
kundnöjdheten och skilja sig från konkurrenterna (Bundschuh & Dezvane, 2003; Cohen et al. 2006; 
Gaiardelli et al. 2007). Trots eftermarknadens uppenbara fördelar är bristen på artiklar som analyserar 
kundtillfredsställelse på en eftermarknad tydlig. Då eftermarknaden är komplex i sin natur och varierar 
beroende av bransch (Gaiardelli et al. 2007) måste studien avgränsas till en specifik eftermarknad. I 
denna studie studeras en eftermarknad för komplexa produkter. Ovan resonemang gör det intressant att 
undersöka ämnet vidare för att försöka förstå vilka faktorer med avseende på kundnöjdhet, som är 
viktiga för företag att ta ställning till när de organiserar eftermarknadsverksamhet. Utmaningarna som 
finns är att en eftermarknad för komplexa produkter skiljer sig i många avseende jämfört med en 
normal marknad. 
 
Hawkins, Gravier, Berkowitz och Muir (2015) undersöker förhållandet mellan kundens upplevelse av 
servicekvalitet och dess determinanter med hjälp av en enkätstudie och efterföljande dataanalys med 
SEM. Studien genomförs i den amerikanska försvarssektorn. Studien visar att kommunikation mellan 
köpare och säljare var den starkaste determinanten samt att företag bör inrikta sig mot 
servicedominerandeverksamhet eftersom kvalitén på tjänsten ökar det upplevda värdet av tjänsten 
vilket i sin tur påverkar kundens övergripande tillfredsställelse (Hawkins et al. 2015). 
Försvarsindustrin i Sverige, såväl som försvarsindustrin i Europa och USA, genomgår en 
omställningsprocess från tillverkande industri till att bli tjänsteproducerande. Axelson, (2011) studie 
undersöker hur de pågående förändringarna formar kraven på förändring av företagens affärsmodeller. 
Nya affärsmodeller innefattar bland annat ökad samverkan i nätverk bestående av både kommersiella 
företag och traditionella försvarsföretag samt strategier för hur eftermarknadstjänster ska utvecklas. 
Centralt i denna förändring står en kund som har tillgång till betydligt fler informationskanaler än för 
bara några år sedan.  
 

2.3.2 Kundnöjdhet och CSI 
 
I Raja, Bourne, Goffin, Çakkol och Martinez (2013) studie, “Achieving customer satisfaction through 
integrated products and services: An exploratory study.” baserad på 33 intervjuer, undersöks kundens 
syn på en integrerad produkt och tjänst. Studien framhåller att resultatet kan påverkas av om kunden är 
köpare, beställare eller användare, att dessa kan ha olika förväntningar och mål vilket påverkar 
resultatet. Författarna lyfter även fram pris som den faktor som kunderna bryr sig mest om. Eklöf & 
Westlund, (2002) och Gaiardelli et al, (2007) argumenterar för att göra resultat mätbart för att kunna 
jämföra och analysera kunders åsikter. Studier av kundnöjdhet med hjälp av ECSI- modellen har 
genomförts inom många branscher (t.ex. detaljhandel, tv, mobil och fasta telefoner, försäkringar och 
kollektivtrafik) och över flera europeiska länder (Kristensen et al., 2000; O'Loughlin & Coenders, 
2004; Enrico & Dahlgaard, 2007). Türkyílmaz och Özkan (2007) studerar en mobiltelefonsmarknad 
och drar med hjälp av ECSI- modellen, slutsatsen att upplevt värde (UV) är den faktor som påverkar 
kundnöjdheten (KN) mest. Även faktorerna Upplevd kvalite (UK) och företags bild (FP) ses som 
viktiga faktorer. Vidare argumenterar författarna för att resultatet efter användandet av ESCI-modellen 
ger viktiga rekommendationer för strategier kring utvecklingen av kundrelationer hos företag. Jallow 
(2013) gör ytterligare undersökning av kundnöjdheten på marknad för mobiltelefon, med hjälp av 
ECSI- modellen, och bekräftar att UV påverkar KN mest.  
 
Sarantidou (2017) undersöker i “Enriching the ECSI model using brand strength in the retail setting” 
hur återförsäljarens roll påverkar kundnöjdheten och kundlojaliteten. Studiens resultat pekar på att 
Upplevd kvalite (UK) är den faktor som är den viktigaste drivkrafterna för kundnöjdhet (KN) och 
kundlojalitet (KL). I "An application of european customer satisfaction index (ECSI) in business to 
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business (B2B) context" av Askariazad och Babakhani (2015) undersöks hur kundnöjdheten påverkas 
i en B2B situation med resultatet att FP sägs vara den viktigaste faktorn.  
 
I "ECSI – Customer Satisfaction Modelling and Analysis: A Case Study" av Enrico och Dahlgaard 
(2007), som studerat kunder tillhörande de fem verksamhetsområdena: Bilindustrin, Serviceindustrin, 
motorfordonsindustrin, annan tillverkningsindustri och övrig industri ses UV som den avgörande 
faktorn för att uppnå en ökad kundnöjdhet. Ytterligare ECSI studier har även gjorts inom områden 
hotell, vin och turistbranchen. I “An application of the ECSI model as a predictor of satisfaction and 
loyalty for backpacker hostels” beskrivs FP och UV som prediktorer till kundnöjdhet och lojalitet 
(Chitty,Ward & Chua, 2007). I “Validation and improvement of the European Customer Satisfaction 
Index for the Spanish wine sector” undersöker Ajami, Navarro Elola och Pastor (2018) den spanska 
vinsektorn med hjälp av ECSI-modellen. Resultatet påvisar att Kundens förväntningar (KF) och UK är 
de avgörande faktorerna. Även i “The Hong Kong tourist satisfaction index” beskrivs UV som den 
faktor som påverkar kundnöjdheten mest (Song, van der Veen, Li & Chen, 2012). 
  
Ytterligare forskning beskriver UV som den faktor som påverkar kundnöjdheten (KN) mest (Anderson 
& Sullivan, 1993; Churchill & Suprenant, 1982; Johnson & Fornell, 1991). Dock argumenterar 
Martensen (2000) för att den mest drivande faktorn för både KN och KL är branschspecifik. 
Författaren förespråkar att sambandet mellan att UV och UK har störst inverkan inom industrier som 
snabbmat eller läskedrycker, medan FP skulle ha större inverkan på konkurrenskraftiga marknader 
som mobiltelefoni eller stormarknader (Martensen et al., 2000). 
 

2.3.3 Kundnöjdhet på eftermarknaden 
 
Parmbro (2004) undersöker med hjälp av både intervjuer och en enkätundersökning kundnöjdheten på 
eftermarknaden för lastbilar på den mexikanska marknaden. Studien resultat bygger på intervjuer med 
12 personer samt en CSI mätning, baserad på 29 respondenter. Studien avser undersöka fem företag 
inom branschen resultat tyder på att bristen på reservdelar hos återförsäljaren kan antas vara 
rotorsaken till en låg kundnöjdhet. Studien har en bred strategi där en hel organisation undersöks med 
hjälp av ett flertal metoder och där ett entydigt resultat är svårt att fastställa. Fördelningen av 
respondenter är väl avvägd och spridd genom organisationen och intervjuerna står för majoriteten av 
studiens resultat, CSI beräkningen presenteras som ett komplement.  
 
I Ekelund och Eliasson (2009) studie genomfördes 17 intervjuer med personer från tre olika 
branschers eftermarknader. De studerade branscherna är bilindustrin, tillverkningsindustrin och 
försvarsindustrin där den sistnämnda representeras av Saab. Studiens syfte var att undersöka hur 
företag kan förbättra kundnöjdheten samt intäkterna i sin eftermarknads verksamhet. Studien 
framhåller att eftermarknaden är komplicerade på grund av deras många egenskaper och variationer 
mellan branscherna. Vidare fastställer studien att eftermarknads verksamheten unik för varje bransch 
även om likheter kan identifieras på en högre nivå där det är svårt att se starkare samband. Studien 
framhåller drifttid och tillgänglighet som viktiga faktorer för att öka kundnöjdheten. Studien 
understryker dock att det förekommer stora variationer i respondenternas svar och att denna variation 
kan ses som personberoende. Slutligen bekräftar studien att eftermarknaden är komplex samt att 
kundnöjdheten påverkas av olika saker beroende av bransch.  
 
Sammanfattningsvis har tidigare studier av kundnöjdheten på en eftermarknad påvisat svårigheter med 
att skapa ett entydigt och tydligt resultat som visar på ett konkret samband mellan faktorer som 
påverkar kundnöjdheten positivt på en eftermarknad. Denna studie skiljer sig från tidigare studier av 
kundnöjdhet på en eftermarknad främst eftersom en kvantitativ metod används istället för kvalitativa 
intervjuer. Denna studien genererar ett resultat som är mätbar och avgränsat genom väldefinierade 
variabler. Vidare skapar den kvantitativa studien möjlighet att kunna beskriva, förklara, bevisa 
samband och förstå det generella för än att förstå det specifika. Således användes en analysmetod som 
är anpassad till komplexa modeller för att öka förståelsen. I flertalet studier har eftermarknaden 
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beskrivits som branschspecifik vilket gör att denna studien fokuserar på att undersöka eftermarknaden 
för en specifik bransch förrän en jämförelse mellan branscher.  

2.4 Sammanfattning 
 
Eftermarknaden skapar möjligheter för företag med höga vinstmarginaler, konkurrensfördelar och hög 
tillväxt. Inte sällan ses eftermarknaden som svårkontrollerad och svårhanterlig och den ställer höga 
krav på organisering och helhetsperspektiv. Företagens behov av att behålla befintliga kunder såväl 
som att skapa nya avgörande för att vara konkurrenskraftiga. Forskning och utveckling skapar grunden 
för teknikföretag men utan en kund och en eftermarknad finns det begränsade möjligheter att skapa 
lönsamhet. Behovet av en nöjd kund är avgörande eftersom kostnaden för en missnöjd kund är 
monumental då förlusten av en kund för med sig förlusten av nya kunder.  
 
Att mäta kundnöjdhet är avgörande för ett företags framtid och kan göras med hjälp av CSI (Customer 
Satisfaction Indices) och ECSI (European Customer Satisfaction Index). Både modellerna utgår från 
var sin strukturell modell men baserat på antagandet att kundnöjdhet orsakas av ett visst antal faktorer 
som uppfattad kvalitet, uppfattat värde, förväntningar hos kunder och företagsprofil. Då 
eftermarknaden är komplex i sin natur och varierar beroende av bransch avgränsas studien till en 
eftermarknad för komplexa produkter. Trots fördelarna med en utvecklad eftermarknad och långvariga 
kundrelationer finns det väldigt få studier som beskriver hur ett företag praktiskt bör gå tillväga för att 
skapa och en positiv kundrelation på sin eftermarknad. Det förväntade resultatet är att kunna urskilja 
tydliga faktorer som påverkar kundnöjdheten positivt såväl som negativt samt identifiera vilka 
områden som bör prioriteras baserat på kundens åsikt. Baserat på tidigare forskning är CSI respektive 
ECSI välbeprövade metoder som har testats på olika marknader och förväntningarna på resultatet är att 
metoderna ska fungera vid studier av en eftermarknad. Studiens förhoppning är efter utförd dataanalys 
få ett godtagbart resultat som ska kunna användas för att dra tillförlitliga slutsatser. Förväntat resultat, 
med stöd från tidigare forskning, är att FP och KN påverkar KL samt att UV är den faktor som 
påverkar KN mest (Jallow, 2013; Türkyílmaz & Özkan, 2007; Enrico & Dahlgaard, 2007; Anderson & 
Sullivan, 1993; Churchill & Suprenant, 1982; Johnson & Fornell, 1991). Samt att sambandet mellan 
KF och KN är svagt då studien avser en komplex och sällan inköpt tjänst där det sällan existerar 
förväntningar innan tjänsten konsumeras (Johnson, Nader & Fornell, 1995).  
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3 METOD 
 
I detta kapitel presenteras det metodiska tillvägagångssättet till hur examensarbetet ska genomföras. 
Nedan är kapitlet indelat i två sektioner: Forskningsstrategi och Forskningsmetod, som valts ut för att 
uppfylla rapportens huvudsyfte samt specifika syfte. 
 

3.1 Forskningsmetod 
 

3.1.1 Allmänna metoder 
 
Två välkända metoder för att genomföra vetenskaplig forskning är kvalitativ respektive kvantitativ 
metod. 
 

• Kvantitativa studier utförs ofta för att utvärdera åsikterna från stora grupper av respondenter 
vanligtvis presenteras resultatet i siffror, frekvenser eller procentsatser. Metoden används ofta 
för att utvärdera åsikterna från stora grupper av respondenter (Trost, 1994). 

 
• Kvalitativ forskning syftar till att försöka förstå människors sätt att begrunda eller skilja 

mellan olika mönster för att agera (Trost, 1997). 
 
Ett kvantitativt tillvägagångssätt är lämpligt med tanke på ämnets komplexitet och studiens syfte, att 
studera generell bred, förr än ett specifikt djup (Holme & Solvang, 1991). 
 

3.1.2 Induktiv och deduktiv metod 
 
Den induktiva metoden, även känd som den kvalitativa metoden har som mål att förstå ett fenomen 
baserat på dess egna termer, det vill säga en slutsats som bygger på flertalet observationer. Styrkorna 
är att modellen utgår från verkligheten inte från teoretiska modeller. Svagheterna är att det finns risk 
att det inte skapas en avgörande bevisning utan endast mer eller mindre sannolika slutsatser (Ghauri & 
Gronhaug, 2005). Den deduktiva metoden, även känd som den kvantitativa metoden inleds med en 
litteraturstudie för att fastställa ett ramverk och utifrån detta testa utfallen med hjälp av data. Från det 
generella till det specifika. Styrkor är att förutsatt att premisserna är sanna är slutsatsen sann samt att 
metoden utgår från logik, inte antaganden eller generaliseringar. Svagheter är att metoden förutsätter 
att den konceptuella modellen är giltig eller aktuell. Likaså är risken för övertolkning av observationer 
stor då författaren är färgad av den konceptuella modellen (Ghauri et al. 2005). I studien används en 
deduktiv metod eftersom studien baseras på ett konceptuellt ramverk som hämtats ur en 
litteraturstudie. Den konceptuella modellen testas sedan med insamlade data från verkligheten. 

3.2 Studiens kvalitet 
 
Kvalitet och trovärdighet är två faktorer som är avgörande för studier och forskning. Tre av de 
vanligaste aspekterna som visar en studies kvalité är: Reliabilitet, validitet och objektivitet, dessa 
illustreras i Figur 4. Validitet förklarar frågans förmåga att mäta det som frågan avser att mäta. Frågor 
med hög validitet har inget eller få systematiska fel. Reliabilitet förklarar om huruvida upprepade 
mätningar ger samma resultat, och vid hög reliabilitet är de slumpmässiga felen få. Objektivitet 
fokuserar på hur författaren kan influera resultatet av undersökningen. Undersökningen ska vara fri 
från biases, neutral till alla influenser och ha en rättvis analys (Ghauri et al. 2005). 
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För att säkerställa validiteten har triangulering av information använts genom användning av flertalet 
källor och analys av hur deras innehåll korrelerar. Vidare genomförs en enkätundersökning där 
undersökning av formulärets relevans och hur en respondent tolkar frågorna utvärderades innan 
enkäten skickades ut. Formuläret granskades av en testgrupp som fick lämna synpunkter och 
kommentarer på underlaget. Struktur och design diskuterades med handledare på Saab Kockums samt 
handledare vid Blekinge Tekniska Institut. För att säkerställa reliabilitet är det viktigt att studien inte 
påverkas av tillfälliga aktiviteter. Därför är studien begränsad till en ram av artiklar och annan 
forskning som kontinuerligt granskas av författarna. Likaså försäkrades respondenterna om att 
deltagande i enkätundersökningen sker anonymt och att resultaten enbart ska användas för att utveckla 
företaget. Objektiviteten säkerställs genom att en kvantitativ studie genomfördes där respondenten 
hade ytterst lite eller ingen kontakt med författaren. På detta viset blir författarens möjligheter att 
influera respondenten obefintliga. 
 
 

 
 

Figur 4. Validitet och reliabilitet (Björklund, 2003) 
 

3.3 Datainsamling 
 

3.3.1 Litteraturstudie 
 

Litteraturstudien är den första och mest grundläggande moment som ger författarna en bakgrund till 
ämnet. Bakgrunden möjliggör ett utgångsläge för studien baserat på tidigare forskning samt behandlar 
ämnets utmaningar och problem för framtida forskning (Creswell, 2014). Av litteraturstudien kan 
resultat från liknande studier sammanfattas och skapa en modell för jämförelse med den aktuella 
studien. 
  
För att försäkra att endast relevant och högkvalitativ litteratur används kommer endast källor som väl 
pålitliga databaser såsom; Emerald och Summon användas. Utöver detta används också ett 
litteraturundersökningsdokument för att säkerställa att alla områden täcks in. 
 

3.3.2 Enkät 
 
Som hjälpmedel för att kunna utföra studien kommer en strukturerad utfrågning i form av en 
enkätundersökning att genomföras. För att försäkra att denna inte skapar ett ogiltigt resultat kommer 
följande att beaktas när enkäten utformas. 
 

• Språket ska vara så enkelt som möjligt. 
 

• Varken frågor eller svarsalternativ ska kunna tolkas på mer än ett sätt, om de som kan 
misstolkas måste svarsalternativ bytas ut. 
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• Frågor bör utformas neutralt, det vill säga inte formuleras på ett ledande sätt (Ejlertsson, 
2005). 
 

Enkäten är uppdelad i två delar. Del I behandlar vilka faktorer kunden anser generellt viktiga, del II 
hur väl kunden upplever att faktorerna fungerar hos företaget. Med hjälp av del I och del II skapas 
primärdata till studiens två undersökningsmetoder, ECSI och CSI. I CSI-beräkningen jämför kundens 
generella mening med kundens uppfattning om företaget och för detta används både del I och II i 
enkätundersökningen. Från enkätens andra del (del II) skapas, med hjälp av PLS och ECSI-modellen 
ett samband mellan faktorerna. 

 

3.3.3 Urval 
 
Datainsamling kommer att ske genom en enkätundersökning baserat på ett slumpmässigt urval. Det 
slumpmässiga urvalet kommer att genomföras med hjälp av ett stratifierat urval där populationen delas 
in i subgrupper så kallade Strata. Ur varje subgrupp dras sedan ett slumpmässigt obundet urval. Det 
slumpmässiga urvalet minskar risken för felaktigt urval som kan generera ett missvisande resultat. Det 
stratifierade urvalet medger att alla subgrupper representeras och resultatet blir stabilt (Ghauriet al. 
2005). 
 
Undersökningen delades in i två delar, del I och del II. I första delen värderar kunden påståenden om 
hur viktigt de anser att specifika områden för kundnöjdhet är. I den andra delen värderar kunden sin 
upplevelse av företaget Saab Kockums prestation i de specifika områdena för kundnöjdhet. Vid 
undersökningen tillfrågades 35 kunder. Enkätens population delas in i tre strata efter arbetsuppgift. För 
att säkerställa svar från samtliga strata genomförs samma antal av slumpmässigt urval i varje strata. 
Kundens arbetsuppgift delas in i tre områden användare, projektledare och systemingenjör. 
Användaren är slutanvändare av produkten och projektledaren samt systemingenjören är beställare av 
produkten.  Urvalet till enkätundersökningen gjordes med hänsyn till avdelningarnas totala storlek. 
 

3.3.4 Genomförande av enkätundersökning 
 
Frågorna i enkäten ska vara enkla för att undvika feltolkningar av frågorna. Svaren ska returnera 
information om kundernas tillfredsställelse med produkter och tjänster som Kockums sålt. Studien ska 
inte endast efterfråga kundernas tillfredsställelse för en viss utvald faktor utan också visualisera vilka 
områden som uppfattas som viktigaste för att kunna fokusera framtida organisatoriska förbättringar på 
rätt egenskaper. Med hjälp av data från enkäten möjliggörs beräkning av CSI och ett orsakssamband 
mellan faktorer som bidrar till kundnöjdhet kan visualiseras (Bhote 1996). 
  
När ECSI- modell appliceras i praktiken måste modellens latenta variabler göras om till manifesta, 
observerbara variabler, så kallade indikatorer. Varje latent variabel beskrivs av flera indikatorer, 
förhållandet mellan dem anges i Tabell 2. Användningen av multipla frågor för varje latent variabel 
ökar precisionen av uppskattningen, jämfört med att endast använda en enda fråga (Lin & Tseng, 
2006). Utformningen av respektive manifest variabel har gjorts genom att studera hur tidigare CSI 
respektive ECSI studier gjort. Tidigare CSI respektive ECSI studier har använt det för CSI/ ECSI 
modellen, standardiserade förhållandet mellan respektive latenta och dess manisfesta variabler. I 
tidigare studier har det dock förekommit en viss variation i formulering av respektive manifest 
variabel eftersom studiens kontext har varierat (Askariazad & Babakhani, 2015; Jallow, 2013; 
Türkyílmaz & Özkan, 2007; Enrico & Dahlgaard, 2007; Anderson & Sullivan, 1993; Churchill & 
Suprenant, 1982; Johnson & Fornell, 1991; Parmbro, 2004; Chitty et al., 2007; Ajami et al., 2018; 
Song et al., 2012). Denna studie följer samma strategi och de manifesta variablerna har i likhet med 
tidigare studier formulerats så att de skall vara relevanta för studiens kontext.  
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Tabell 2. De latenta variablerna och deras observerbara indikatorer i CSI-modellen. 

 

3.4 Dataanalys 
 
För analysering av den insamlade datan har Partial least squares method (PLS) används på en 
Structural equation model (SEM). Med hjälp av SEM kan kausala relationer mellan både latenta 
variabler samt relationen mellan latenta och manifesta variabler analyseras. SEM är uppdelad i två 
linjära uppsättningar, en inre modell och en yttre modell. Den inre modellen anger förhållandet mellan 
manifesta eller latenta variabler och den yttre modellen anger förhållandet mellan latenta variabler och 
deras respektive manifesta variabler (Demirbag, Koh, Tatoglu & Zaim, 2006). De latenta variablerna 
är någon av de sex faktorerna: Företagets profil, Kundens förväntningar, Upplevd kvalité, Upplevt 
värde, Kundnöjdhet och Kundlojalitet. Faktorerna presenteras mer utförligt i punkten 2.3.3 Customer 

Latenta Variabler Manifesta Variabler
Företagsprofil (FP) FP1: Företaget är känt för att vara tillförlitligt

FP2: Företaget är känt för att leverer kompetens
FP3: Företaget är känt för att vara yrkesmässigt professionella 
FP4: Företaget är känt för att leverera utmärkt kundservice
FP5: Företaget är känt för utveckling och nytänk
FP6: Företaget är känt för ge värde till kund 

Kundens förväntingar (KF) KF1: Dina förväntningar överensstämmer med den levererade produktkvalitén
KF2: Dina förväntningar överensstämmer med den levererade servicekvalitén
KF3: Dina förväntningar överensstämmer med den företagets bemötande    

Upplevd kvalité (UK) UK1: Din upplevd av Kockums övergripande kvalité
UK2: Din upplevd kvalité på de produkter som Kockums levererar
UK3:Din upplevda kvalité på de tjänster som Kockums levererar
UK4: Din upplevelse av de levererade produkternas lämplighet för sitt ändamål                  
UK5: Din upplevelse av kommunikationen mellan dig och Kockums
UK6: Din upplevelse av att Kockums håller sin leveranstid och överenskommelser    
UK7: Din upplevelse av att Kockums är supporterande när oväntade problem uppstår               
UK8: Din upplevelse av kvaliteten på Kockums tekniska kompetens

Upplevt Värde (UV) UV1: Din upplevelse av företagets pris gentemot prestationen
UV2: Din upplevelse av företagets prestation            

Kundnöjdhet (KN) KN1: Din övergripande tillfredsställelse av Kockums levererade produkter och tjänster
KN2: Din tillfredsställelse med Kockums leverans av produkt/tjänst baserat på dina initiala förväntningar
KN3: Det är enkelt att få kontakt med Kockums       
KN4: Din övergripande tillfredsställelse av bemötandet från Kockums personal 
KN5: Din övergripande tillfredsställelse med hantering av förändringar i leveranstid  

Kundlojalitet (KL) KL1: Du rekommenderar gärna Kockums till andra
KL2: Du skulle anlita Kockums igen
KL3: Du kommer förslå samarbete med annat konkurrerande företag nästa gång 
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Satisfaction indices (CSI). De latenta variablerna omsätts i enkäten till manifesta variabler och blir 
mätbara. PLS är en kraftfull uppskattningsmetod för att kunna bestämma European customer 
satisfaction index (ECSI) (Fornell, 1992). 
 
Det finns två vanliga statistiska metoder för SEM, ML-baserad kovarians strukturanalysmetod  
och PLS. I studien används PLS eftersom ML metoden är sämre lämpad för att hantera att mängden 
information är mindre och kommer från färre respondenter (Hulland, 1999). PLS-metoden fungerar 
bättre när antalet observationer är färre men variablerna är många. Metoden är välbeprövad och 
används med fördel på komplexa modeller som ECSI-modellen. (Fornell, 1992; Henselere, Ringle & 
Sinkovics, 2009; Hutchinsonet, Wellington, Saad & Cox, 2011).  
 
Inledningsvis granskas den yttre modellen och PLS definierar hur varje block av latenta variabler är 
relaterade till deras respektive manifesta variabler. Denna uppskattning görs med hjälp av värden som 
loadings, regressionskoefficienter och medelvärden för de latenta respektive manifesta variablerna 
(Chin, 1998). Relationen mellan respektive latenta variabel och deras relaterade manifesta variabler 
som används i ECSI- modellen beskrivs i Tabell 3. 
 

Tabell 3. Modellvariabler, parametrar och relationer (Chin, 1998).  

 
 
Loadings 
I PLS utvärderas respektive objekt tillförlitlighet genom att undersöka loadings av manifesta variabler. 
I forskning accepteras resultat med en loading på 0,70 eller mer eftersom detta kan innebära att det 

Latenta Variabler Manifesta Variabler Modell Ekvationer
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finns mer delad varians mellan de manifesta variablerna än felvariationen (Hulland, 1999; Dwivedi et 
al., 2006). 
  
Kommunalitet 
Vid beräkning av PLS mäter kommunalitet den delade variansen mellan manifest variabel och 
relaterad latent variabel. Det kan också förklaras som den manifest variabel kapacitet för att beskriva 
den relaterade latenta variabeln (Fornell och Cha, 1994). 
  
Latent variabel (LV) 
Latent variabel är en bakomliggande variabel som inte går att observera. Denna variabel är ett 
samlingsbegrepp för en grupp observerade variabler och mäts i kombination av dessa. Detta beskrivs 
även som en faktor i denna uppsats (Chien et al., 2002). 
  
Manifest variabel (MV) 
En manifest variabel kan mätas direkt, det är motsatsen till en latent variabel som inte kan observeras 
direkt (Chien, Chang & Su, 2002). 
 
 
I PLS används olika statistiska mått som Cronbach's-α, Dillon-Goldstein-ρ och Goodness of fit index. 
Dessa används för att kunna validera och bedöma resultatets tillförlitlighet och giltighet. 
 
Cronbach's-α 
Cronbach's-α är ett mått på reliabilitet. Den mäter hur konsistent en bestämd uppsättning frågor tillhör 
en särskild faktor. Om frågorna i en faktor är icke korrelerade, det vill säga helt oberoende från 
varandra, är Cronbach's-α = 0 och när korrelationen är hög är värdet nära 1. I forskning är strävan att 
reliabilitetskoefficienten alltid ska vara högre än 0,7 (Blunch, 2008). 
   
Dillon-Goldstein-ρ 
Dillon-Goldstein-ρ är ett mått för att se korrelationen mellan latenta variabler och manifesta variabler 
och bör vara positiv. En relation anses vara väldimensionerad när Dillon-Goldstein-ρ är större än 0,7 
(Tenenhaus, Vinzi, Chatelin, & Lauro, 2005).  
 
Goodness of fit index (GoF) 
GoF är ett anpassningsmått som mäter hur väl de latenta variablerna stämmer överens med de 
observerade variablerna i modellen. GoF kan förklaras som ett geometriskt medelvärde av den 
genomsnittliga kommunaliteten och den genomsnittliga förklarade R2. Rekommendationer för GoF är 
att den bör ligga över 0.9 för att visa på en bra anpassad modell (Blunch, 2008). 
 
 
Slutligen definierar PLS den inre modellen med hjälp av R2 och P-värde. 
 
Förklarad varians för beroende variabler (R2) 
För att godta ett resultat bör värdet på R2 överstiga riktlinjer 0,10 för de beroende variablerna (Ekholm 
& Wallin, 2011). Som en riktlinje kan R2-värdena på 0,19, 0,33 och 0,67 betraktas som svag, måttlig 
respektive starkt (Henseler et al., 2009). Godtagbara R2-värden är emellertid baserade på 
sammanhanget och i vissa discipliner anses ett R2-värde så lågt som 0,10 vara tillfredsställande, såsom 
till exempel vid förutsägelse av avkastning på aktie (e.g., Raithel, Sarstedt, Scharf, 2012). När man 
mäter ett koncept som är förutsägbart, såsom fysiska processer, kan R2-värden på 0,9 inte vara 
överraskande. Men samma R2-värden i en modell som förutspår mänskliga attityder, uppfattningar och 
avsikter är osannolikt (Hair, Risher, Sarstedt & Ringle, 2018). 
  
P-Värde 
P-värdet används för att mäta signifikans och fastställa om nollhypotesen kan förkastas. När p> 0.1 
finns det inget bevis mot nollhypotesen och uppgifterna verkar vara förenliga med nollhypotesen. 
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Därefter följer fler intervall som identifiera svagt, måttligt, starkt och mycket starka bevis mot 
nollhypotesen till förmån för alternativet (Ualberta, u.å).  
 
 
 

3.5 Summering av process 
 

 
Figur 5. Summering och visualisering av metod. 

 

I Figur 5 presenteras en summering i form av ett visuellt diagram över den metod som kommer att 
användas för att på ett transparent och kritiskt sätt besvara studiens forskningsfrågor. Metoden ligger 
till grund för planering, prioritering och genomförande av arbete för att säkerställa att kvalité och 
spårbarhet uppnås. I första avsnittet Strategi handlar det om att använda sig utav den kvantitativa 
ansats och utifrån den skapa en enkät som ska användas i studiens enkätundersökning. För att säkra 
arbetets kvalité ska reliabilitet, validitet och objektivitet användas i avsnitt Kvalité. Sista avsnittet 
Process som visas i Figur 5 sammanfattar studiens utveckling. Hur arbetet startar med en 
övergripande litteraturstudie för att med stöd från den kunna utveckla en enkät. Därefter använda data 
från enkätundersökningen till de analysmetoder som är bestämda i studien. Vidare analysera resultatet 
och utifrån det komma till slutsats och ge rekommendation.  
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4 RESULTAT 
 
I denna studie genomförs en enkätundersökning, en extern kundundersökning i två delar. Del I 
behandlar vilka faktorer kunden anser generellt viktiga, del II hur väl kunden upplever att faktorerna 
fungerar hos företaget. I detta kapitel presenteras en sammanfattning av enkätundersökningen. 
Sammanfattningen presenteras utifrån bakgrundsfaktorerna företagsprofil, kundens förväntningar, 
upplevd kvalité och upplevt värde. Vidare presenteras resultatet av det CSI som bakgrundsfaktorerna 
genererar. Överflödiga data från undersökningen återfinns i Bilaga B. 
 
Under våren 2019 genomfördes en enkätundersökning hos företagets kunder med inriktning på 
kundnöjdhet. Uppdraget var att göra en nära uppföljning av kundens upplevelse och åsikt. Den totala 
svarsfrekvensen var 85,7%, 30 respondenter av 35 tillfrågade av Saab Kockums kunder. Enkäten har 
besvarats av ett slumpmässigt urval av företagets kunder med olika tillhörande subgrupper. Första 
indelningen i subgrupp baseras på vilken organisation kunden tillhör; Användaren- FM 
1.ubåtsflottiljen (40%), Beställaren- FM DSK (23%) och Beställaren- FMV (37%). Procentsatsen i 
parentesen representerar fördelningen av de olika organisationerna. Vidare delas även subgrupperna in 
efter vilken roll kunden besitter; Systemhandläggare, Produkt företrädare, Projektledare och 
Användare (Fartygschef, Fartygsingenjör). Slutligen delas subgrupp in efter hur länge kunden har 
varit användare eller beställare av Kockums; 0–5 år, 5–10 år och 10 eller fler år.  
 
Enkätens syfte är att skapa primärdata till studiens två undersökningsmetoder, ECSI och CSI. Från 
enkätens andra del (del II) skapas, med hjälp av PLS och ECSI-modellen ett samband mellan 
faktorerna. Detta sker genom att faktorerna beskrivs i manifesta variabler (MV) som beskriver 
respektive faktor, den latenta variabeln (LV). Metoden används för att tydliggöra vad och till vilken 
grad en viss faktor påverkar företagets kundnöjdhet. I CSI beräkningen jämför kundens generella 
mening med kundens uppfattning om företaget och för detta används både del I och II i 
enkätundersökningen.  
 

4.1 ECSI 
 

4.1.1 Resultat  
 
I Bilaga A presenteras resultatet från enkätundersökningen som ECSI bygger på. I Tabell 4 visas 
Cronbach's-α och Dillon-Goldstein's- ρ-värdena för varje LV. Endast UV (0,6135, 0,8381) har ett 
tillräckligt högt värde på Dillon-Goldsteins-ρ för att räknas som godkänt. 
 

Tabell 4. Resultat från Cronbach och Dillon-Goldstein 

 
 
 
 
 

Latenta Variabler N Manifesta Cronbach- Dillon-Goldstein-

FP 6 0.4139 0.3936
KF 3 0.0000 0.0162
UK 8 0.3710 0.5558
UV 2 0.6135 0.8381
KN 5 0.2942 0.4841
KL 3 0.0483 0.3781

!"
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I Figur 6 presenteras de latenta variablerna med tillhörande p-värde och R2-värde. 
Regressionskoefficienterna beskrivs över implikationspilarna och är standardiserade 
regressionskoefficienter med tillhörande signifikansnivå. Värdena som anges i cirklarna är R2-värdena, 
med andra ord variationen i den beroende variabeln som förklaras av den oberoende variabeln. Figur 6 
visar regressions förhållanden som beskriver hur stor inverkan UV (0,69) och UK (0,53) har på KN. 
Påverkan från FP och KF går ej att använda då det icke-signifikanta. Värdet på R2 för KN är 0,68, det 
vill säga att regressionsmodellen kan förklara 68 % av den totala variationen i kundnöjdheten. FP och 
KN är det oberoende latenta variablerna för konstruktionen av KL dock är det endast FP som är 
signifikant med 0,65. R2-mätningen av KL är 0,42 vilket kan anses vara tillfredsställande. 

 
 

Figur 6. Resultat av ECSI- modellen. 
 
ECSI- modellen definierar hur stor del av varje grupp av MV som är relaterad till respektive grupps 
LV. I Tabell 5 anges Loading mellan MV och deras relaterade LV och mätvärdena på loadings 
bedöms som relativt låga samt varierande i om de är positiva eller negativa. Resultatet visar FP2 
(0,8778), FP5 (0,7351), KF1 (0,9212), UV1 (0,8884), KN3 (0,8846), KN4 (0,8027) och KL2 (0,8761). 
Detta leder till att endast 26 % av de manifesta variablerna är större än 0.70, vilket är det önskade 
värdet. 
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Tabell 5. Loading resultat av yttre modell 

 
 
I Tabell 6 presenteras det genomsnittliga värden efter regression. Resultatet visar genomsnittliga R2 

(0,357), kommunalitet (0,3019) och GoF (0,3283). Resultatet kan anses som lågt för studien då GoF 
bör ligga över 0,9 för att visa på en bra anpassad modell. 
 

Tabell 6. Sammanfattning 

 
 
 

Latenta Variabler Manifesta Variabler Loading
Företagsprofil (FP) FP1 0.3342

FP2 0.8778
FP3 0.2186
FP4 -0.1025
FP5 0.7351
FP6 0.5166

Kundens förväntingar (KF) KF1 0.9212
KF2 -0.4925
KF3 -0.1144

Upplevd kvalité (UK) UK1 0.5412
UK2 0.5209
UK3 -0.1864
UK4    0.6020
UK5 0.3095
UK6 0.3694
UK7       0.5326
UK8 0.4166

Upplevt Värde (UV) UV1 0.8884
UV2     -0.0186

Kundnöjdhet (KN) KN1 0.0190
KN2 -0.0263
KN3 0.8846
KN4 0.8027
KN5 0.2467

Kundlojalitet (KL) KL1 0.5868
KL2 0.8761
KL3 -0.5081

Antal observationer = 30
Genomsnittliga R^2 = 0.357
Genomsnittliga kommunalitet = 0.3019
GoF = 0.3283
Genomsnittliga redudans = 0.1134
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4.1.2 Validering 
 
ECSI- modellen uppskattades med användning av PLS och data insamlad från 30 stycken 
respondenter. Inledningsvis diskuteras studiens kvalitet och därefter studiens utfall med början på den 
yttre modellen och därefter den inre modellen. I enkätundersökningen uppmanades respondenterna att 
besvara påståendena med hjälp av en skala från 1–4 samt alternativet 0 “vet ej”. Påståenden gällde 
dem och deras uppfattning av företaget Saab Kockums eftermarknad. Respondenternas svar har 
applicerats i ramverket för ECSI och samband har kunnat utläsas. Från undersökningen finns det 27 
MV som var och en representerar en fråga som är kopplad till en LV, dessa beskrivs i föregående 
kapitel Metod, Tabell 3. Med studien avsågs att testa sambandet mellan de faktorer som påverkar 
kundnöjdhet, vilken faktor som påverkar mest och hur de påverkar varandra. För att förstå sambandet 
mellan faktorerna genomfördes en statistisk regressionsanalys i STATA. 
  
Inledande granskning 
Den generella applicerbarheten av ESCI beror på resultatets reliabilitet och validitet (Türkyílmaz et al. 
2007). Innan analys av ESCI modellens samband kontrollerades den sammansatta tillförlitligheten av 
studien genom att kontrollera intern konsistens av respektive MV för varje LV med hjälp av 
Cronbach's-α och Dillon-Goldstein's-ρ. Om Cronbach's-α respektive Dillon-Goldstein's-ρ är större än 
0,7 anses gruppen av MV vara endimensionella. (Tenenhaus, Vinzi, Chatelin & Lauro, 2005). Analys 
av studiens resultat ger ett värde på Cronbach's-α som mindre än 0,7 och ett värde på 
Dillon-Goldstein's-ρ mindre än 0,7 på samtliga grupper förutom för Upplevt värde (UV) där 
Dillon-Goldstein's-ρ är 0,838. Detta resultatet leder till att endast endimensionaliteten i faktorn UV 
kan accepteras. 
  
Den yttre modellen 
Den yttre modellens anger MV relativa bidrag till konstruktionen och kan även beskrivas som den del 
av modellen som mäts och definierar hur varje grupp av MV är relaterade till respektive LV (Hair, 
Hult, Ringle & Sarstedt, 2016). Den yttre modellens resultat sammanfattas i Tabell 5. Om värdet på 
loading är högre än 0,60 kan detta indikera att mätvärdet står för 50 procent eller mer av variansen för 
en LV (Dwivedi, Choudrie, & Brinkman, 2006; Hulland, 1999). Den gemensamma variansen 
(Komunalitet) presenteras i Tabell 6 och visar en MV förmåga att beskriva respektive LV (Guenzi et 
al, 2009). I denna studie är loading mellan manifesta och latenta variabler relativt bra. Samtliga 
loadings är positiva bortsett från sju stycken. I teorin är ett lågt värde på loading en indikation på en 
opassande transformering från en kontext till en annan som i praktiken kan beskrivas som en felaktigt 
formulerad fråga eller en felaktig betydelse. Det är önskvärt att den gemensamma variansen, 
kommunality, är över 50% för att garantera att modellen beskriver mer giltig varians än mätfel 
(Fornell, 1992). I ESCI modellen är medelvärdet för komunaliteten 0,30, vilket betyder att 
korrelationen mellan den latenta variabeln och den manifesta variabeln inte är garanterad. 
  
Den inre modellen 
När den yttre modellen bedömts kan även den inre modellen studeras. Regressionskoefficienten 
mellan varje LV, den förklarade variansen R2 samt signifikans presenteras i Figur 6. Den förklarade 
variansen, R2 bör överstiga 0,10 (Ekholm & Wallin, 2011; Raithel, Sarstedt, Scharf, 2012) detta görs i 
tre av fem fall (60 procent) detta låga resultat är inte ovanligt då modellen förutspår mänskliga 
attityder och uppfattningar (Hair, Risher, Sarstedt & Ringle, 2018). Regressionskoefficienten mellan 
LV bör vara över 0,20 för att vara praktiskt meningsfulla (Echambadi, Campbell & Agarwal, 2006). 
Sambanden mellan FP och KL, mellan UK och KN samt mellan UV till KN uppfyller detta kriterium. 
I Figur 6 visar regressionförhållandena för Kundnöjdhet (KN) att UV (0.69) och UK (0.53) har stor 
inverkan på KN. Vidare framgår det att det finns starka betydande samband mellan FP och KF samt 
KF och UK, det senare stöds av tidigare forskning (Kristensen et al, 2000; Chitty et al, 2007; 
Türkyílmaz & Özkan, 2007) som menar på att dessa faktorer är beroende av varandra. 
  
I Figur 6 presenteras bland annat ECSI modellens regressionskoefficienter som visar att UK (0,53) 
och UV (0,69) är de variabler som positivt påverkar kundnöjdheten direkt, där UV har störst positiv 
påverkan på kunden tillfredsställelse. Vidare påverkas KL positivt av FP men negativt av KN. R2 för 
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KN är 0,68 vilket betyder att modellen kan förklara 68 procent av den totala variationen i 
tillfredsställelse. KF har lägst inverkan på KN och förkastas på grund av icke-signifikans. Denna 
relation har i tidigare ECSI studier rapporterats svag och icke-signifikant (Johnson, Gustafsson, 
Andreassen, Lervik & Cha, 2001). Majoriteten av regressionskoefficienterna är signifikanta (p> 0,05). 
Av 9 möjliga vägar är 5 (55,6 procent) signifikanta i den förutspådda riktningen. 
 

4.2 CSI 
 
För att kunna beräkna CSI för respektive LV skapas en mätbar och observerbar konstruktion av dessa i 
form av MV. En stor utmaning i utformningen MV är att formulera generiska frågor som kan besvaras 
av samtliga kunder, beställare såväl som slutanvändare av produkter respektive tjänster. Bilaga C 
presentera uträkningen för CSI som används nedan.  
 

4.2.1 Resultat 
 
Insamlad data från de 30 kunderna gav ett beräknat CSI resultat för Saab Kockums på (75,32%). I 
Figur 7 presenteras CSI resultatet från respektive LV. Resultatet visar KN (75,32), UK (71,43), FP 
(70,4), KF (56,33) och UV (47,38). KN, UK och FP är det faktorer med högst index. Lägst resultat i 
CSI beräkningen fick UV (47,38) som visar relationen mellan pris och kvalité och kvalité och pris. 
Vidare är resultatet för KF lågt (56,33) samt KL (52,22) och beskriver kundens vilja att fortsätta 
handla hos företaget, rekommendera företaget till andra eller föreslå samarbete med annat företag 
nästa gång.  
 

 
Figur 7. Kundnöjdhet index, CSI för respektive latens variabel. 

 

4.2.2 Validering 
 
I resultatet presenteras UV och KL som är den lägsta latenta variabeln på endast 47,38 respektive 
52,22. Enligt Bhote (1996) ska CSI vara över 80% för att företaget ska anses ha en hållbar och pålitlig 
kundrelation. Ett CSI under 50% ger en indikation på en begynnande kris. Detta betyder att företaget 
inte uppnår en hållbar och pålitlig kundrelation i något avseende samt att företaget, med avseende på 
kundens upplevda värde, kan ha en begynnande kris. Det är viktigt att observera att UV är den faktor 
som i denna studie, påverkar KN mest. Dessa resultat tyder på att företaget bör ägna mer 
uppmärksamhet åt dessa faktorer och speciellt fokusera på kundens upplevda värde av företaget. FP 
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(70,43), UK (71,47) och KN (75,32) är de faktorer som har högst index, vilket tyder på en stark 
kundrelation. Den genomsnittliga kundnöjdheten ligger på 62,19 vilken ändå tyder på företaget inte 
befinner sig i någon kris med samtidigt har mycket att arbeta med. 
  
CSI används för att lätt kunna kartlägga ett företags styrka hos en kundrelation och se vilka faktorer 
som fungerar samt inte fungerar. I studien kan det tydligt urskiljas att det är tre faktorer som är bra och 
tre som är sämre. Det finns flera förklaringar till varför resultatet skiljer sig mellan de olika faktorerna. 
Den mest naturliga förklaringen till resultatet är att kunden upplever stora skillnader mellan faktorerna 
i det verkliga samarbetet. Resultatet kan också bero på det på en kvalitéskillnad på frågorna i 
enkätundersökningen som kan skapas av tidsbrist eller orutin.  
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 
 
I detta avsnitt analyseras den data som presenteras i föregående kapitel, Resultat. Avsnittet ger en 
diskussion av den analyserade data, liksom den generella forskningen samt presenterar manageriella 
implikationer.  
 

5.1 Diskussion av resultat och teoretiskt ramverk 
 
Denna studie har fokuserats på att identifiera faktorer med avseende på kundnöjdhet som är viktiga för 
företag att uppmärksamma och hantera när de organiserar en eftermarknad bestående av komplexa 
produkter. Undersökningen visar likheter såväl som skillnader mellan befintlig litteratur och resultat. 
Förhållandet mellan faktorer som kundens upplevda kvalité, värde, förväntningar, företagsbild och 
kundens övergripande tillfredsställelse undersöktes med ramverket för European customer satisfaction 
(ECSI). Vidare analyseras beräkning av Customer satisfaction index (CSI) som komplement för att 
undersöka och kvantifiera sambandet mellan hur produkter och tjänster som tillhandahålls av ett 
företag uppfyller eller överträffar kundernas förväntningar. Eftersom eftermarknaden har en stor 
potential till ekonomisk påverkan (Bundschuh & Dezvane, 2003; Cohen et al. 2006; Gaiardelli et al., 
2007), och ses som både komplex och branschberoende (Gaiardelli et al., 2007) har studien avgränsats 
till att behandla kundnöjdhet på en eftermarknad för komplexa produkter.  
 
Det finns begränsat med studier som behandlar kundnöjdhet på en eftermarknad. Viktiga slutsatser 
från tidigare studier har varit svårigheterna med att dra tydliga och konkreta slutsatser som gäller för 
kundnöjdhet på en eftermarknad (Parmbro 2004; Ekelund och Eliasson, 2009). Kundnöjdhetens 
karakteristik på eftermarknaden har även setts som branschspecifik, komplex och svårtolkad. 
Skillnaden mellan denna studie och tidigare forskning är att denna studie baseras på en kvantitativ 
metod applicerad på en beräkningsmodell som är anpassad för komplexa förhållanden. Studien 
genererar ett resultat som är mätbart och avgränsat genom väldefinierade variabler, vilket gör 
resultatet användbart. Vidare lägger denna studien fokus på att studera en enskild industri för att kunna 
dra slutsatser för vad som gäller för just den industrin förrän en jämförelse mellan industrier.  
 

5.1.1 Analys av ECSI-modellens utfall  
 
I ECSI- modellen kan identifieringen av den faktor som påverkar KN mest göras. Enligt 
regressionskoefficienterna UV (0,69) har kundens uppfattning om upplevt värde störst inverkan på 
KN. Resultaten visar att den indirekta effekten av UV på KN är större än den direkta effekten som KN 
förmedlar på KL. Detta faktum tyder på att fördelarna med en produkt eller tjänst som uppfyller 
förväntad kvalité och värde, i eftermarknadens fall, inte påverkar KL. Vidare har studien visat vikten 
av att kunden upplever levererat värde i de produkter och tjänster som företaget levererar för att känna 
tillfredsställelse. För att kunden ska känna sig nöjd är detta samband starkare än förväntningar eller 
kvalité och kan ses som den viktigaste drivkraften för KN, ett resultat som stöds av tidigare forskning 
(Jallow, 2013; Türkyílmaz et al. 2007; Enrico och Dahlgaard, 2007; Song et al., 2012; Anderson & 
Sullivan, 1993; Churchill & Suprenant, 1982; Johnson & Fornell, 1991).  
 
Studien visar också att FP (-0,25) och KF (-0,15) har en liten och negativ inverkan på KN. Den låga 
effekten och det icke-signifikanta förhållandet som KF har på KN har presenterats i tidigare studier av 
CSI och ECSI (Johnson et al., 2001). Ett svagt samband mellan KF och KN har tidigare observerats 
för komplexa och sällan inköpta tjänster, som till exempel banklån, och förklaringen till detta ges i att 
det sällan finns stora förväntningar innan denna typ av produkt eller tjänst konsumeras (Johanson, et 
al., 1995). Dock finns det enligt tidigare forskning inget stöd för en icke signifikans mellan KF och 
KN. Sannolikt beror denna avvikelse på att studien avser en eftermarknad för komplexa produkter 
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vilket gör studiens kontext än mer komplex. Det är sedan tidigare känt att eftermarknaden är komplex 
i sin natur (Gaiardelli et al. 2007).  
 
Det starkaste förhållandet mellan två LV som modellen påvisar är förhållandet mellan KF och UK 
med en regressionskoefficient på (0,70). Resultatet stöds av Johnson et al., (2001) som menar att 
kundens förväntningar bör vara positivt relaterade till en upplevd prestation (värde). En förklaring till 
detta samband ges i kundens förmåga att lära sig av sin erfarenhet för att förutse kommande resultat. 
Då UK är den faktor som påverkar KN näst mest med regressionskoefficienten (0,53) är detta 
samband något som företaget bör ta i beaktande för att kunden ska bli nöjd.  
 
Slutligen bör det tilläggas att ECSI-modellen presenterade ett R2-värde för KN på 0.68, vilket tyder på 
att regressionsmodellen kan förklara 68 procent av den totala variationen i kundtillfredsställelse. 
Resultatet är anmärkningsvärt då det är bättre än motsvarigheten i tidigare studier som bedömt 
resultatet som tillfredsställande samt att det enligt Henseler et al., (2009) definition är att betrakta som 
starkt.  
 

5.1.2 Varumärkets betydelse för kundlojalitet 
 
Ett annat teoretiskt bidrag är ECSI-modellen undersökning av den ultimata faktorn KL som påverkas 
av FP (0,64) och KN (-0,08). Regressionskoefficienterna visade att FP är den enda R2-mätningen av 
KL gav 0,42 vilket bedöms som ett tillfredsställande resultat. Majoriteten av tidigare forskning har 
presenterat en tydlig relationen mellan KN och KL vilket har varit en bidragande faktor till 
uppbyggnaden av företags lojalitetsprogram (Sarantidou, 2017). Det finns dock studier som beskriver 
FP som en starkare drivkraft än KN men i dessa fall har KN alltid varit signifikant (Das, 2014; 
Veloutsou, 2015; Askariazad & Babakhani, 2015). Vidare beskrivs även situationer där sambandet 
mellan KN och KL varierar i styrka och tillförlitlighet och förklarats som branschspecifikt. Den stora 
variationen skapar utmaningar vid prediktion av KL (Martensen et al., 2000). I denna studie 
observerades inget samband mellan KN och KL på en eftermarknad för komplexa produkter, då 
resultatet förkastats med avseende på signifikansen. Därefter kan slutsatsen att styrkan i ett företagets 
varumärke (FP) är drivkraften för att skapa en lojalitet hos kunden på eftermarknaden för komplexa 
produkter. Resultatet i denna studie leder till slutsatsen att det kausala förhållandet mellan faktorerna 
som påverkar KN och KL är mer komplext på en eftermarknad och därför inte i sin helhet leder till 
samma slutsatser som tidigare CSI, ECSI studier inom andra branscher gjort. En förklaring till denna 
avvikelse är sannolikt att eftermarknaden är komplex i sin natur (Gaiardelli et al., 2007). Vidare kan 
slutsatsen att kunden på en eftermarknad anser att företagets varumärke är den faktor som påverkar 
kunden mest i valet av att vara lojal mot företaget. Kunden anser denna faktor mer avgörande jämfört 
med förväntningar, upplevd kvalité och upplevt värde. Förklaringen till även detta avvikande resultat 
är eftermarknadens komplexa natur. 
 
Det avvikande resultatet kan också förklaras genom företagets långa relation med kund. Långsiktiga 
relationer har flera konsekvenser, en av dom är att företag kan vara redo att förhandla och 
kompromissa för att bygga upp relationer (De Toni & Nassimbeni, 1999). Jämfört med liknande 
studier har företaget i studien en betydligt längre relation till kund, vilket kan påverka resultatet. 
Enkätsvaren kan ha påverkats av kundens tidigare relation till företaget och vidare påverkat det 
avvikande resultatet. På grund av den långvariga relationen kan upplevelsen av de olika faktorerna 
också påverkas. Finns det exempelvis en negativ syn på företaget kan det genomsyra alla svar i 
enkäten (Ivarsson, 2005).  
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5.1.3 Utmaningar med eftermarknadens komplexitet och industrins 
karakteristik 

 
I tidigare studier av ECSI-modellen har högre värden på både den yttre och inre modellen presenteras 
(Ajami et al., 2018; Askariazad & Babakhani, 2015; Enrico & Dahlgaard, 2007; Mojtaba et al., 2012; 
Sarantidou, 2017; Türkyílmaz & Özkan, 2007). Det som är specifikt med denna studien är att den är 
genomförd på en eftermarknad och att eftermarknaden består av komplexa produkter. Av studiens 
resultat kan det konstateras att ECSI-modellen kan ge en inriktning, inte en fullständig kartläggning av 
kundnöjdheten på en eftermarknad. Det avvikande resultatet beror sannolikt på att eftermarknaden är 
komplex i sin natur och därför komplicerad att mäta på grund av eftermarknadens karakteristiska 
särdrag. Särdragen innebär flertalet aktörer i värdekedjan, variation i strategiska och organisatoriska 
mål samt flertalet parallella processer bestående av olika aktiviteter för att möta kvalitets- och 
effektivitets nivåer (Gaiardelli et al., 2007). Vidare påverkas resultatet ytterligare av att den studerade 
eftermarknaden består av komplexa produkter som inte följer samma köpmönster eller livscykel som 
till exempel en mobiltelefon (Novak & Eppingers, 2001).  
 
Studiens resultat påverkas även av att försvarsindustrins karakteristik som ställer höga krav på 
teknikutveckling, säkerhet och att leveranser är kompatibla med tidigare inköp. Signifikant för 
industrin är även tidsmässigt långa, komplexa och kostsamma projekten som ställer höga krav på 
relationen mellan kund och företag (Eurofound, 2015). 
 
Det faktum att företag har en mer frekvent relation till kunden på en eftermarknad (Subramoniam, 
Huisingh & Chinnam, 2010) i kombination med försvarsindustrins karakteristik påverkar studiens 
resultat avsevärt. Slutsatsen att försvarsindustrins karakteristik påverkar industrins kundnöjdheten kan 
dras. Dessa skiljepunkter är en förklaring till varför studiens resultat skiljer sig från tidigare studier 
som genomförts på andra marknader. Denna studien bekräftar även antagandet om att faktorer som 
påverkar kundnöjdheten är att betrakta som branschspecifika.  
 

5.1.4 Diskussion av enkätundersökningen 
 
I enkätundersökningen svarade 37 procent av respondenterna att “företagets pris gentemot prestation” 
(UV), inte är tillfredsställande (mycket missnöjd) och 43 procent som svarade ganska missnöjd på 
samma fråga. Vidare svarade 50 procent av respondenterna på frågan om “upplevelse av att företaget 
håller sin leveranstid och överenskommelser”(UK) att de var mycket missnöjda och 30 procent svarade 
ganska missnöjd. Det låga resultatet på den första frågan kan sannolikt förklaras i att flertalet av 
respondenterna inte har full insikt i prissättning och kostnader. Det låga svaret på den senare frågan är 
oväntat eftersom betydelsen av att eftermarknadsfunktionen är effektiv och tillfredsställer kundens 
behov är viktig för att företaget ska kunna överleva på en konkurrensutsatta marknad (Cavalieri et al. 
2007). För att skapa en konkurrenskraftig eftermarknad är det nödvändigt att samverkan mellan 
servicekvalitet, kundnöjdhet och kundlojalitet fungerar effektivt.  
 
Enkätundersökningens respondenter kom från tre subgrupper där en av grupperna kan kategoriseras 
som beställare och de övriga två som användare. Det framgår av svarsresultatet ingen tydlig skillnad 
mellan beställarens eller användarnas svar. Inte heller en tydlig skillnad mellan de respondenter som 
arbetat länge (10 år eller mer) eller de som arbetat kortare tid (5–10 år) respektive (0–5 år). Vidare 
återfinns ingen korrelation mellan svaren och respondentens arbetsroll (Systemhandläggare, 
produktföreträdare, projektledare). Detta resultat strider mot Raja, et al., (2013) som framhåller att 
resultatet kan påverkas av om kunden är köpare, beställare eller användare eftersom dessa roller kan 
ha olika förväntningar och mål vilket påverkar resultatet. En förklaring till denna avvikelse kan vara 
studiens kontext, innefattande långa projekt och komplexa produkter. Det är heller inte ovanligt att en 
användare övergår till att bli en beställare och beställarens roll förändras beroende på vart i projektet 
som denne befinner sig. Följaktligen kan den icke existerande skillnaden mellan subgruppernas svar 
bero på respondentens erfarenhet av att vara både beställare och användare alternativt innehaft olika 
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roller under yrkeslivet. Studiens resultat hade i detta avseendet kunnat göras mer tydligt och 
tillförlitligt om enkäten förtydligat vilken tidsperiod som svaret på enkätstudien avsåg.  
 
 

5.2 Manageriella Implikationer  
 
Denna studie har bekräftat tidigare forsknings påstående om att det kan finnas variationer i 
orsakssambandets styrka samt att sambanden kan se olika ut med förklaringen att sambanden kan vara 
branschberoende. Studiens resultat leder till att antagandet att orsakssambandet mellan faktorer för 
kundnöjdhet på en eftermarknad är komplext eftersom eftermarknaden är komplex i sin natur. 
Studiens resultat har lett till identifiering av tre utvecklingsområden som ger praktisk vägledning till 
företag som är verksamma på en svensk eftermarknad för komplexa produkter.  
 
De tre identifierade utvecklingsområdena är: 
 

• Vikten av företagets profil för att skapa lojalitet hos kunden. Detta samband är viktigare än 
kundnöjdhet vid skapande av lojalitet. Detta ger rekommendationen att företag verksamma på 
en eftermarknad för komplexa produkter inte bara fokuserar på produkt- eller 
tjänsteoptimering utan även på varumärkesbyggande aktiviteter. 
 

• Studiens resultat ger även implikationer för de chefer i företaget som är ansvariga 

för att kunden upplever värde då denna faktor påverkar kundnöjdheten mest. 
 

• Gemensamt för att företaget ska kunna utveckla och förmedla varumärke och värde är 
kommunikation. Utan kommunikation kan varken företagets profil såväl som värdeskapande 
aktiviteter förmedlas. 

 
Företagets bild och varumärke 
Studien visade att företagets profil, varumärke och bild är den enda faktorn som har positiv inverkan 
på kundens lojalitet. Detta fynd gör att Kockums bör skapa en strategi för att engagera sig i aktiviteter 
som stärker deras varumärke. Detta kan ske genom en marknadsstrategi som förmedlar företagets 
varumärke och som gör strategin synlig så att kunden kan se och uppleva. Bilden av företagets 
varumärke kan presenteras på många sätt, där eftermarknaden står för en stor del av företagets intäkter 
och därför bör lyftas fram. För att visa eftermarknadens fördelar skulle fokus med fördel kunna läggas 
på den utökade produkten (Kotler et al., 2011). Med den utökade produkten menas garantier, 
servicevillkor, leveransvillkor eller ett produktsystem där produkten verkar tillsammans med andra 
produkter. Ett praktiskt tillvägagångssätt är att tydligt och illustrativt åskådliggöra Kockums 
möjligheter att genomföra verksamhet på eftermarknaden för att göra kunden medveten om dess 
fördelar.  
 
Vid presentation av varumärke och företags profil bör dock tilläggas att Kockums bör vara försiktiga 
med att förmedla en företagsbild som skapar kundförväntningar som de inte kan uppfylla då detta kan 
få direkt negativ konsekvens (Molinari, Abratt & Dion, 2008). 
 
Värdeskapande processer 
Studiens resultat visar med hjälp av CSI- mätningen att faktorerna UV samt KL har ett lågt värde. 
Vilket beskriver kundens uppfattning av att pris inte motsvarar prestation och kundens tillfredsställelse 
sjunker. Resultatet innebär att Kockums bör ägna mer uppmärksamhet åt sin prissättning och de 
aktiviteter som förbättrar kundens uppfattning av prestationen och i sin tur kundnöjdheten. Den faktor 
som påvisar lägst resultat vid CSI mätningen är UV (0,47), ett resultat som tyder på att företaget inte 
uppnår en hållbar och pålitlig kundrelation samt kan vara på väg mot en begynnande kris. UV är enligt 
ECSI modellen den faktor som påverkar KN på en eftermarknad mest. En kombination mellan 
kundens upplevda missnöje (CSI) och det starka sambandet mellan UV och KN ger således en tydlig 
riktning mot ett område som bör förbättras. Denna studie ger endast en indikation men inte en 
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fördjupad kartläggning över vad kunden anser värdefullt och värdeskapande. Därför bör Kockums 
genomföra en fördjupad undersökning i detta område. Kockums bör även resonera kring hur de 
förmedlar resultatet av de värdeskapande aktiviteterna.  
 
 
Kommunikation 
Hawkins, et al., (2015) studie som genomfördes på en eftermarknad för komplexa produkter, visade att 
kommunikation mellan köpare och säljare var den starkaste determinanten för att uppnå kundnöjdhet. 
Kommunikation påverkas av hantering av företagets relation till kunden Customer relationship 
management (CRM) (Storbacka & Lehtinen, 2000). Detta är en viktig aspekt eftersom värdet av ett 
förhållande är bäst när båda parter kan dela fördelarna med det och därför bör lägga fokus på detta 
område. Studien fastslog även att företag som bedriver verksamhet på eftermarknaden, bör inrikta sig 
mot serviceverksamhet eftersom kvalitéten på tjänsten ökar det upplevda värdet av tjänsten, vilket i sin 
tur påverkar kundens övergripande tillfredsställelse (Hawkins, et al., 2015). I ljuset av denna insikt bör 
Kockums genomföra en överblick av de produkter och tjänster som levereras i syfte att öka UV. 
Överblicken bör ske med fokus på hur Kockums kommunicerar ut varumärke, företagsprofil, 
värdeskapande prestationer samt uppvisat resultat. Vet kunden om att de värdeskapande aktiviteterna 
existerar? Hur förmedlas progression, uppfyllande av kundens mål och krav? Hur ser kunden på 
varumärket? Vet kunden om att Kockums säljer tjänster på en eftermarknad? Åskådliggörande av 
resultat ökar kundens medvetande om att värde levereras och resultat uppnås, utan åskådliggörandet 
kan företaget fortsätta göra massa bra saker utan att kunden uppfattar det. Eftersom studiens 
regressionskoefficient mellan UK och UV är det starkaste uppvisade sambandet bör företaget, i likhet 
med Hawkins, et al., (2015) studie, fokusera på servicedominerandeverksamhet och 
kvalitetsfokuserade åtgärder.  
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6 SLUTSATS OCH FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNING  
 

6.1 Slutsats 
 
Syftet med denna studien var att ta reda på vilka faktorer med avseende på kundnöjdhet, som är 
viktiga för företag att uppmärksamma på en eftermarknad. Studien visar på att kundens upplevda 
värde är den faktor som påverkar kundnöjdheten mest. Denna studie ger bidrag till forskning inom 
affärsstrategi och marknadsföringsteori på flertalet punkter. Studien bekräftar tidigare forsknings 
påstående om att det kan finnas variationer i orsakssambandens styrka med förklaringen att sambandet 
mellan faktorerna är branschberoende. Studiens resultat visar att orsakssambandet mellan faktorer för 
kundnöjdhet skiljer sig från tidigare studerade sambanden på en normal markan. Studien fastslår även 
att ESCI-modellen inte är en optimal indikator när en eftermarknad för komplexa produkter studeras. 
Detta antagande beror främst på att resultatet från ECSI-beräkningen skiljer sig på flera punkter i från 
tidigare studier, bland annat genom resultatets grad av validitet, reliabilitet samt slutsatser. Av studiens 
resultat dras slutsatsen att sambandet mellan faktorer som påverkar kundnöjdheten på en eftermarknad 
är komplext eftersom eftermarknaden är komplex i sin natur. Vidare bedöms studiens resultat påverkas 
av att den studerade eftermarknaden består av produkter med hög komplexitet. Produktkomplexiteten 
medför både tidsmässigt långa projekt och långvariga kundrelationer vilket ställer andra krav på 
hanteringen av kunder. Produktkomplexiteten medför även att förändringar i, till exempel 
konstruktioner, är svårare att koordinera, hantera och kontrollera. Resultatet bedöms även påverkas av 
försvarsindustrins karakteristik som präglas av tidsmässigt långa, komplexa och kostsamma projekt 
som ställer höga krav på teknikutveckling och att produkten är kompatibel med tidigare inköp. 
Signifikant för försvarsindustrin är även att företag har en mer frekvent och långvarig relation till 
kunden. Dessa skiljepunkter är en förklaring till varför studiens resultat skiljer sig från tidigare studier 
som genomförts på andra marknader.  
 
Studiens resultat leder även till identifiering av tre utvecklingsområden som ger praktisk vägledning 
till företag inom området. De tre identifierade utvecklingsområdena kan sammanfattas i (1) Vikten av 
företagets profil för att skapa lojalitet hos kunden. Detta samband är viktigare än kundnöjdhet vid 
skapande av lojalitet. Detta ger rekommendationen att företag verksamma på en eftermarknad för 
komplexa produkter inte bara fokuserar på produkt- eller tjänsteoptimering utan även på 
varumärkesbyggande aktiviteter. (2) Studiens resultat ger implikationer för de av företagets chefer 
som är ansvariga för att kunden upplever värde då denna faktor påverkar kundnöjdheten mest. (3) 
Gemensamt för att företaget ska kunna utveckla och förmedla varumärke och värde är 
kommunikation. Utan kommunikation kan varken företagets profil såväl som värdeskapande 
aktiviteter förmedlas och kommuniceras. 
 
Resultatet är relevant när företaget skapar en strategi för sin eftermarknad, generellt och 
eftermarknadsstrategier med fokus på kundnöjdhet specifikt. Resultatet ger, som diskuterat ovan, ett 
förslag på var företaget ska investera resurser, prioritera resurser och hur arbetet kan förbättras. 
 

6.2 Diskussion av studiens felkällor och begränsningar   
 
I likhet med alla andra studier har även denna studie begränsningar och felkällor. En av dessa felkällor 
är mätningen och skattningen av den data som ligger till grund för studien. Den data som samlats in 
och använts för beräkning av CSI såväl som beräkning av ECSI-modellen bygger alla på 
respondenternas subjektiva uppfattningar av undersökningsobjekten, vilket kan orsaka det som 
vanligen benämns som metodfel eller bias. Metodfel kan bero på flertalet saker som till exempel att 
frågeformuläret är tvetydigt formulerat eller skapar utrymme för associationer hos respondenten 
(Wilcox, Howell & Breivik, 2008). En annan felkälla är utformningen av de manifesta variablerna och 
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hur väl dessa korresponderar med de latenta motsvarigheterna. Detta är en felkälla som går att spåra 
bakåt till det teoretiska förarbetet där variablerna utformas för att passa den studerade marknaden. Det 
finns alltid en risk att de latenta variabler som används är för svagt definierade och att de manifesta 
variablerna inte är tillräckligt väl motiverade och väl beprövade. Den låga signifikansnivån kan även 
har påverkats av antalet observationer som studien bygger på eftersom det kostar frihetsgrader. 
  
Trots att resultatet av studien är intressant skulle ytterligare studier behöva genomföras på liknande 
eftermarknader som till exempel flygindustrin eller marknaden för gasturbiner. Vidare kan valet av att 
använda PLS som analysverktyg diskuteras då verktyget har sina begränsningar som till exempel 
potentiell underskattning av regressionskoefficienter (Chin, 1995). Det skulle därför vara nödvändigt 
att genomföra liknande studier med hjälp av alternativa metoder, såsom Bayesian-metoden1, för att 
förbättra modellens tillämpbarhet och applicerbarhet. PLS är dock det verktyg som använts i 
majoriteten av den tidigare forskning som gjorts av ECSI och CSI på olika marknader.   
 
Eftersom studiens kontext skiljer sig från andra marknader på flera punkter är det möjligt att en 
kvantitativ studie bortser från detaljer som är viktiga för förståelsen för verksamhetens komplexitet. 
För att få en mer detaljerad bild skulle kvalitativa studier kunna fungera som ett komplement till den 
kvantitativa studien. Tillägg av en kvalitativ studie skulle kunna möjliggöra ett studiens resultat 
kompletteras med detaljer som leder till djupare förståelse och förklaringar. Kombinationen av 
kvantitativ och kvalitativ metod skulle kunna skapa förståelse både för respondents uppfattning men 
samtidigt använda konkreta data (Ghauri & Gronhaug, 2005). Förståelsen för både uppfattning och 
konkreta data skulle ge ett intressant perspektiv på studiens komplexa kontext.  
 

6.3 Studiens bidrag  
 
Den utförda studien har undersökt vilka faktorer med avseende på kundnöjdhet som är viktiga för 
företag att uppmärksamma och hantera när de organiserar eftermarknad för komplexa produkter. 
Specifikt kan studiens bidrag summeras i följande punkter: (1) Empirisk och mätbar undersökning av 
kundnöjdheten på en eftermarknad bestående av komplexa produkter. (2) Identifiering av faktorer som 
är viktiga att hantera och organisera på en komplex eftermarknadsverksamhet, i syfte att skapa 
kundnöjdhet. (3) Identifiering av hur faktorerna påverkar varandra, kundnöjdheten och kundlojaliteten 
på en eftermarknad för komplexa produkter. Dessa tre punkter bidrar till en större förståelse för vad ett 
företag ska fokusera på för att öka kundnöjdheten på en eftermarknad för komplexa produkter. I 
studien presenteras UV som den faktor som har störst betydelse för kundnöjdheten i helheten vilket 
också bekräftas i tidigare forskning. Vidare presenteras FP påverka KL mer än vad KN gör, vilket inte 
ligger i linje med majoriteten av tidigare studier. Av studien framkom även att eftermarknadens 
komplexitet gör den svår att studera och dra generella slutsatser av med hjälp av ECSI modellen. 
Vidare dras slutsatsen att eftermarknadens komplexa natur vilket förklarar att resultatet är skiljer sig 
från tidigare studier.  
 
Sammanfattningsvis har studien bidragit till fler belägg för att UV har en stor betydelse för företagets 
kundnöjdhet. Studien har också bidragit till undersökning av kundnöjdhet på en ny sorts marknad och 
bekräftat tidigare påståenden om att resultatet av ECSI- studier kan vara branschspecifikt. I tidigare 
kapitel presenteras eftermarknadens betydelse och denna studie kan ses som ett viktigt bidrag till att 
förbättra förståelsen och insikten inom ett så essentiellt med svårförstått område som eftermarknaden. 
 
 

                                                   
 
1 En gren av statistiken som kombinerar insamlade data med andra informationskällor, som till 
exempel tidigare studier och expertutlåtanden, till en samlad slutledning (Bayes, 1763). 
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6.4 Framtida kundnöjdhetsundersökningar 
 
Då eftermarknad tar allt mer plats och får en större betydelse hos företag (Gebauer, Bravo-Sanchez & 
Fleisch, 2017) ligger studiens fokus rätt i tiden. Det är känt att eftersom kundens behov utvecklas över 
tiden behövs mer upprepad forskning för att öka förståelsen för den dynamiska och komplexa 
karaktären hos kundens förväntningar. Inför framtida forskning vid genomförande av liknande studie 
finns det flera saker att ha i åtanke. 
 

• För framtida rekommendationer är det viktigt att lägga resurser på forskning kring 
eftermarknadsverksamhet. Eftermarknad är inte att betrakta som en trend som kommer att 
försvinna utan ett hållbart tillvägagångssätt för att företag ska överleva. En välorganiserad 
eftermarknad kan dessutom skapa konkurrensfördelar då kontakt med kunden sker 
kontinuerligt och värdefull kunskap om kunden kan inhämtas (Cohen et al., 2006; Holmqvist, 
2007). Om företag kan verifiera vilka faktorer som de bör lägga fokus på ökar sannolikheten 
för en bättre kundnöjdhet (Souza et al., 2019). Kontinuerlig kundkontakt och en stark 
eftermarknad bidrar vidare till att bygga upp ett starkt varumärke samt en hög kundnöjdhet 
(Holmqvist, 2007). 

 
• Som tidigare beskrivet skulle en potentiell framtida forskningsinriktning kunna vara en 

kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder. Intervjuer och observationer av kunder 
samt intern personal i deras naturliga element skulle kunna utveckla slutsatserna i denna 
studie.  

 
• Resultaten av denna studie kan testas i andra industriella sammanhang med ett större urval av 

företag. En liknande undersökning i andra miljöer bör vara av intresse för att skapa en större 
förståelse. En sådan marknad skulle förslagsvis kunna vara en eftermarknad som inte 
tillverkar MTO produkter eller komplexa produkter utan en annan typ av produkt och 
marknad med en annan typ av karakteristik.  
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BILAGA A 
 

Nedanför presenteras resultatet från studiens enkätundersökning. De tre första tabellerna 
visar fördelningen av vad svarspersonerna tillhör; vilken organisation, vilken roll personen 
besitter samt hur länge personen har jobbat hos kund. Vidare presenteras resultatet från 
enkäten per fråga.  

 
Organisation 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid FM 1.Ubåtsflottiljen 12 40,0 40,0 40,0 

FM DSK 7 23,3 23,3 63,3 
FMV 11 36,7 36,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  

 
Roll 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Systemhandläggare 8 26,7 26,7 26,7 

Produkt företrädare 6 20,0 20,0 46,7 

Projektledare 5 16,7 16,7 63,3 
Användare 11 36,7 36,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  

 
Anställningslängd 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0-5 år 13 43,3 43,3 43,3 

5-10 år 5 16,7 16,7 60,0 
10 eller fler 12 40,0 40,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
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Sammanställning Del I 

 

Inte viktigt Lite viktigt Delvis viktigt Mycket viktigt Vet inte 
FP1 0 5 0 25 0
FP2 0 0 0 30 0
FP3 0 0 0 30 0
FP4 0 0 12 28 0
FP5 0 0 12 28 0
FP6 0 1 11 28 0
KF1 0 0 0 30 0
KF2 0 0 1 29 0
KF3 0 0 10 20 0
UK1 0 0 0 30 0
UK2 0 0 0 30 0
UK3 0 0 6 24 0
UK4 0 0 6 24 0
UK5 0 0 7 23 0
UK6 0 0 0 30 0
UK7 0 0 6 24 0
UK8 0 0 6 24 0
UV1 0 0 18 12 0
UV2 0 0 12 18 0
KN1 0 0 16 14 0
KN2 0 0 17 13 0
KN3 0 0 6 24 0
KN4 0 0 0 30 0
KN5 0 0 0 30 0
KL1 0 0 12 18 0
KL2 12 0 0 18 0
KL3 0 0 10 20 0



 

 45 

Sammanställning Del II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stämmer inte alls Stämmer inte så bra Stämmer delvis Stämmer mycket bra Vet inte
FP1 3 14 13 0 0
FP2 3 4 14 9 0
FP3 1 2 23 4 0
FP4 2 11 17 0 0
FP5 0 12 12 6 0
FP6 0 2 23 5 0
KF1 1 15 13 1 0
KF2 3 20 5 0 2
KF3 1 13 12 2 2
KL1 1 10 13 1 5
KL2 1 4 12 4 9
KL3 5 3 12 4 6

Mycket missnöjd Ganska missnöjd Delvis nöjd Mycket nöjd Vet inte 
UK1 1 12 17 0 0
UK2 0 4 19 7 0
UK3 1 13 15 0 1
UK4 0 2 18 10 0
UK5 0 3 13 13 1
UK6 14 9 5 2 0
UK7 1 3 10 16 0
UK8 0 3 18 9 0
UV1 9 13 3 0 5
UV2 5 6 16 1 2
KN1 0 7 21 2 0
KN2 0 14 15 1 0
KN3 0 1 6 21 0
KN4 0 1 3 26 0
KN5 3 15 12 0 0
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BILAGA B: 
 

I Bilaga B presenteras enkätundersökningen som används i studien. Undersökningen är 
uppdelad i två delar. Den första delen (Del I) handlar om kundens allmänna uppfattning vad 
som är viktigt av ett företag. I Del II handlar det om hur väl påståendena passar in på 
företaget.  

Enkätundersökning – Kundnöjdhet  

 

Nedan följer påståenden gällande dina förväntningar, upplevelser och 
kundnöjdhet vid arbete och kontakt med företaget Saab Kockums. Du besvarar 
enkäten genom att markera den ruta (0–4) som bäst beskriver din åsikt kring det 
presenterade påståendet. När alla påståenden är besvarade, vänligen återsänd 
svaren med vändande mail senast 22 februari 2019.  

Vi vill påminna om att svaren kommer att behandlas anonymt och uppmana dig 
till att svara så ärligt som möjligt.  

Vid frågor och funderingar kontakta oss direkt per telefon.  

 

 
 
 
Allmänt 
 
 
För vilken organisation svarar du? 
 

☐ FM 1.Ubåtsflottiljen ☐ FM DSK ☐ FMV 
 
Vad har du för roll i organisationen? 
 

☐ Systemhandläggare ☐ Produkt företrädare ☐ Projektledare ☐ Användare (Fartygschef, 
Fartygsingenjör) 
 
Hur länge har du varit kund (användare eller beställare) hos Kockums? 
 

☐ 0–5 år ☐ 5–10 år ☐ 10 eller fler år 
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Del I 
 
Företagsprofil (FP) 
 

  
1.Inte 
viktigt 
 

 
2.Lite 
viktigt 

 
3.Delvis 
viktigt 

 
4.Mycket 
viktigt  
 

 
0. Vet 
inte 
 

Det är viktigt för mig att företaget jag arbetar med är känt för/ har rykte av att vara: 

1. Tillförlitligt           ☐        ☐         ☐          ☐          ☐         
 

2. Leverera kompetens                                     ☐        ☐         ☐          ☐          ☐         
 

3.  Vara yrkesmässigt professionella                    ☐        ☐         ☐          ☐          ☐  
 

4. Leverera utmärkt service                                  ☐        ☐         ☐          ☐          ☐  
 

5. Genomföra utveckling                                      ☐        ☐         ☐          ☐          ☐        
och nytänk 
 

6. Leverera värde                                                  ☐        ☐         ☐          ☐          ☐         
till kunden             

 
 
 
Kundens förväntningar (KF)  

 

  
1.Inte 
viktigt 
 

 
2.Lite 
viktigt 

 
3.Delvis 
viktigt 

 
4.Mycket 
viktigt  
 

 
0. Vet 
inte 

Det är viktigt för mig att:  

7. Den levererade produktkvalitén                        ☐        ☐         ☐          ☐          ☐         
överensstämmer med mina förväntningar 
 

8. Den levererade servicekvalitén                         ☐        ☐         ☐          ☐          ☐         
överensstämmer med mina förväntningar 

 

9. Företagets bemötande överensstämmer            ☐        ☐         ☐          ☐          ☐         
med mina förväntningar 
 

 
Upplevd kvalité (UK)      

 

  
1.Inte 
viktigt 
 

 
2.Lite 
viktigt 

 
3.Delvis 
viktigt 

 
4.Mycket 
viktigt  
 

 
0. Vet 
inte 
 

 
 
 

 
Det är viktigt för mig att företaget levererar en:  

10. Upplevd övergripande kvalité                        ☐        ☐         ☐          ☐          ☐         
 

11. Upplevd hög kvalité på de produkter som     ☐        ☐         ☐          ☐          ☐         
levereras 

 

12. Upplevd hög kvalité på de tjänster som         ☐        ☐         ☐          ☐          ☐         
 levereras 
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13. Upplevelse av de levererade                           ☐        ☐         ☐          ☐          ☐         
produkterna är lämpliga för sitt ändamål 

 

14. Bra kommunikationen                                    ☐        ☐         ☐          ☐          ☐         
mellan mig och företaget 

 
Det är viktigt för mig: 

15. Att Kockums håller sin                                   ☐        ☐         ☐          ☐          ☐       
leveranstid och överenskommelser 
 

16. Att Kockums är supporterande                       ☐        ☐         ☐          ☐          ☐         
när problem uppstår  
 

17. Att kvaliteten på Kockums                             ☐        ☐         ☐          ☐          ☐         
tekniska kompetens är hög 

 
 

 
Upplevt värde (UV)  

 

  
1.Inte 
viktigt 
 

 
2.Lite 
viktigt 

 
3.Delvis 
viktigt 

 
4.Mycket 
viktigt  
 

 
0. Vet 
inte 
 

 
Det är viktigt för mig att företaget levererar en: 

18. Prissättning som överensstämmer                  ☐        ☐         ☐          ☐          ☐         
med prestationen 
 

19. God upplevelse av företagets prestation         ☐        ☐         ☐          ☐          ☐ 
 

 
 
Kundnöjdhet (KN)  

 

  
1.Inte 
viktigt 
 

 
2.Lite 
viktigt 

 
3.Delvis 
viktigt 

 
4.Mycket 
viktigt  
 

 
0. Vet 
inte 
 

 
Det är viktigt för mig att företaget levererar en: 

20. Övergripande tillfredsställelse av                  ☐        ☐         ☐          ☐          ☐       
 levererade produkter och tjänster 
 

21. Att leverans av produkt/tjänst                        ☐        ☐         ☐          ☐          ☐  
stämmer med vad som var avtalat 
från början 

 
Det är viktigt för mig att:  

 

22. Det är enkelt att få kontakt med                    ☐        ☐         ☐          ☐          ☐         
Kockums 
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23. Bemötandet från Kockums personal             ☐        ☐         ☐          ☐          ☐         
      är tillfredställande       

 

24. Hantering av förändringar i leveranstid         ☐        ☐         ☐          ☐          ☐         
Sker på ett tillfredställande sätt 
 

 
 
Kundlojalitet (KL)  
 

  
1.Inte 
viktigt 
 

 
2.Lite 
viktigt 

 
3.Delvis 
viktigt 

 
4.Mycket 
viktigt  
 

 
0. Vet 
inte 
 

 
Det är viktigt för mig att: 

25. Att jag känner tillförlitlighet och kan             ☐        ☐         ☐          ☐          ☐ 
rekommendera Kockums till andra 
 

26. Att jag känner tillförlitlighet och skulle          ☐        ☐         ☐          ☐          ☐  
 kunna anlita Kockums igen 
 

Del II 
 
Företagsprofil (FP)  

 
 

 
1.Stämm
er inte 
alls 
 

 
2.Stämm
er inte så 
bra 

 
3.Stämm
er delvis 

 
4.Stämme
r mycket 
bra  
 

 
0. Vet 
inte 
 

 
27. Företaget är känt för att vara tillförlitlig           ☐        ☐         ☐          ☐          ☐         

 
 

28. Företaget är känt för att leverera kompetens    ☐        ☐         ☐          ☐          ☐         
 
 
29. Företaget är känt för att vara yrkesmässigt       ☐        ☐         ☐          ☐          ☐  

professionella  
 

30. Företaget är känt för att leverera utmärkt         ☐        ☐         ☐          ☐          ☐  
kundservice 
 

31. Företaget är känt för utveckling och nytänk     ☐        ☐         ☐          ☐          ☐        
 
 

32. Företaget är känt för att leverera värde             ☐        ☐         ☐          ☐          ☐         
till kunden             

 
 
Kundens förväntningar (KF)  

 

 
1.Stämm
er inte 
alls 
 

 
2.Stämm
er inte så 
bra 

 
3.Stämm
er delvis 

 
4.Stämme
r mycket 
bra  
 

 
0. Vet 
inte 
 

 
33. Dina förväntningar överensstämmer med         ☐        ☐         ☐          ☐          ☐         
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den levererade produktkvalitén 
 

34. Dina förväntningar överensstämmer med         ☐        ☐         ☐          ☐          ☐         
den levererade servicekvalitén 

 
35. Dina förväntningar överensstämmer med         ☐        ☐         ☐          ☐          ☐         

den företagets bemötande 
 

 
Upplevd kvalité (UK)  

 

  
1.Mycket 
missnöjd 
 

 
2.Ganska 
missnöjd 

 
3.Delvis 
nöjd 

 
4.Mycket 
nöjd  
 

 
0. Vet 
inte 
 

 
36. Din upplevelse av Kockums övergripande       ☐        ☐         ☐          ☐          ☐         

kvalité  
 

37. Din upplevda kvalité på de produkter som       ☐        ☐         ☐          ☐          ☐         
Kockums levererar   

 
38. Din upplevda kvalité på de tjänster som           ☐        ☐         ☐          ☐          ☐         

Kockums levererar 
 

39. Din upplevelse av de levererade                       ☐        ☐         ☐          ☐          ☐         
produkternas lämplighet för sitt ändamål 

 
40. Din upplevelse av kommunikationen               ☐        ☐         ☐          ☐          ☐         

mellan dig och Kockums 
 

41. Din upplevelse av att Kockums håller sin        ☐        ☐         ☐          ☐          ☐       
leveranstid och överenskommelser 
 

42. Din upplevelse av att Kockums är                    ☐        ☐         ☐          ☐          ☐         
supporterande när oväntade problem uppstår  
 

43. Din upplevelse av kvaliteten på Kockums       ☐        ☐         ☐          ☐          ☐         
Tekniska kompetens 
 

 
Upplevt värde (UV)  

 

  
1.Mycket 
missnöjd 
 

 
2.Ganska 
missnöjd 

 
3.Delvis 
nöjd 

 
4.Mycket 
nöjd  
 

 
0. Vet 
inte 
 

 
44. Din upplevelse av företagets pris gentemot      ☐        ☐         ☐          ☐          ☐         

prestationen 
 

45. Din upplevelse av företagets prestation            ☐        ☐         ☐          ☐          ☐ 
 
 
Kundnöjdhet (KN)  

 

  
1.Mycket 
missnöjd 
 

 
2.Ganska 
missnöjd 

 
3.Delvis 
nöjd 

 
4.Mycket 
nöjd  
 

 
0. Vet 
inte 
 

 
46. Din övergripande tillfredsställelse av               ☐        ☐         ☐          ☐          ☐       
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Kockums levererade produkter och tjänster 
 

47. Din tillfredsställelse med Kockums leverans   ☐        ☐         ☐          ☐          ☐  
av produkt/tjänst baserat på dina initiala förväntningar 

 
48. Det är enkelt att få kontakt med Kockums       ☐        ☐         ☐          ☐          ☐         

 
 

49. Din övergripande tillfredsställelse av               ☐        ☐         ☐          ☐          ☐         
bemötandet från Kockums personal  
 

50. Din övergripande tillfredsställelse med            ☐        ☐         ☐          ☐          ☐         
hantering av förändringar i leveranstid 

 
 
Kundlojalitet (KL)  
 

 
1.Stämm
er inte 
alls 
 

 
2.Stämm
er inte så 
bra 

 
3.Stämm
er delvis 

 
4.Stämme
r mycket 
bra  
 

 
0. Vet 
inte 
 

 
51. Du rekommenderar gärna Kockums till andra ☐        ☐         ☐          ☐          ☐ 

 
52. Du skulle anlita Kockums igen                         ☐        ☐         ☐          ☐          ☐  
 
53. Du kommer föreslå samarbete med annat        ☐        ☐         ☐          ☐          ☐       

konkurrerande företag nästa gång 
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BILAGA C 
 

I bilaga C presenteras resultatet av CSI. De gulmarkerade området visar CSI för varje faktor.  
 
 

 Importance (I) Raiting (R) Score (S) CSI 
Requirement Scale: 1–4 Scale: 1–4 (S)=(I)*(R)   
FP1 4 2,32 9,29   
FP2 4 2,87 11,48   
FP3 4 3,03 12,13   
FP4 3,75 2,48 9,31   
FP5 3,5 2,77 9,71   
FP6 3,5 3,23 11,29   
Tot FP 22,75   63,22 69,47 
KF1 4 2,45 9,81   
KF2 4 1,94 7,74   
KF3 3,5 2,35 8,24   
Tot KF 11,5   25,79 56,07 
UK1 4 2,55 10,19   
UK2 4 3,13 12,52   
UK3 4 2,39 9,55   
UK4 4 3,23 12,90   
UK5 3,75 3,23 12,10   
UK6 4 1,81 7,23   
UK7 3,75 3,39 12,70   
UK8 3,75 3,23 12,10   
Tot UK 31,25   89,28 71,43 
UV1 3,5 1,39 4,85   
UV2 3,5 2,23 7,82   
Tot UV 7   12,67 45,26 
KN1 3,25 2,87 9,32   
KN2 3,5 2,57 8,98   
KN3 3,75 3,43 12,88   
KN4 4 3,83 15,33   
KN5 4 2,23 8,93   
Tot KN 18,5   55,44 74,92 
KL1 3,75 2,13 8   
KL2 3,75 1,93 7,25   
KL3 3,75 2,10 7,88   
Tot KL 11,25   23,125 51,39 
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