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Sammanfattning 

Uppsatsen handlar om att undersöka möjligheten att skapa ett segment inom 

stenbranschen. Specialsten benämns det nya produktsegmentet med och det 

tillhör Bäckmans stenhuggeri AB. Bäckmans stenhuggeri AB är ett väletablerat 

familjeägt företag inom stenbranschen i Karlstad.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka om Specialsten är något som 

Bäckmans stenhuggeri AB bör satsa på, samt hur denna satsning skall 

genomföras.  

Vi har valt att ta upp de teorier som tycktes vara relevanta inför 

problembakgrunden av Specialsten. Teorierna är segmentering och 

differentiering, tjänstekonceptet och sist tillverkningsprocessen.  

För att genomföra vår undersökning har vi använt oss av en kvalitativ metod i 

form av telefonintervjuer. Intervjuerna har skett med konkurrenter till 

Bäckmans stenhuggeri AB, potentiella kunder och tidigare kund till företaget. 

Även intervjuer med representanter från Bäckmans stenhuggeri AB har ägt 

rum. 

Empirin bygger på de genomförda telefonintervjuerna. De genomfördes för 

att vi skulle kunna analysera stenmarknaden och konsumentbeteende vad det 

gäller sten och sten som inredningsmaterial.  

Utifrån Teorierna och empirin har frågeställningen besvarats.  

Resultatet visar att konceptet bakom Specialsten redan är känt på marknaden. 

Det visar också att Specialsten i dagsläget varken tillhör ett marknadssegment 

eller är fråga om en produktdifferentiering. Vad det beträffar tjänstekonceptet 

uppfylls inte det då det saknas behov av Specialsten hos potentiella kunder. 

Resultatet har gett oss en grund till att kunna ge förslag till Bäckmans 

stenhuggeri AB angående hur de kan utveckla ett marknadssegment och 

tjänstekoncept för Specialsten. Även hur tillverkningsprocessen kan 

effektiviseras har tagits fram i denna uppsats.   
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1. Inledning 

Bäckmans stenhuggeri AB är ett väletablerat familjeföretag som sedan 1938 är 

beläget i Karlstad. De har specialiserat sig på tre områden inom sten. Dessa 

områden är gravstenar, bänkskivor och marksten. I dag samarbetar företaget med 

de flesta köksföretagen i Karlstad med undantag för HTH och IKEA.  

Vi har fått i uppdrag att för Bäckmans stenhuggeri AB genomföra en 

marknadsundersökning där vi skall undersöka utsikterna för en ny produktkategori. 

Den nya produkten heter Specialsten och det är ingen färdig produkt utan den 

tillverkas efter beställning. 

Nedan presenteras några definitioner av centrala begrepp som använts i vår 

uppsats.  Följt av stenhuggeriets egen problembakgrund samt vår egen tolkning av 

problembakgrunden. Dessutom presenteras i avsnittet syftet med uppsatsen, 

frågeställningarna och avgränsningarna.  

1.1. Definitioner 

Specialsten 

Specialsten är en unik designad sten som utarbetas efter beställning. Det som skiljer 

Specialsten mot övrig stentillverkning är att den är specialutformad efter kundens 

önskemål 1.   

Produkt 

En produkt är enligt Kotler et al. (2005) allt marknaden erbjuds som skapar 

uppmärksamhet, förvärv, användning eller konsumtion som kanske tillfredsställer 

ett behov.  

Mass customization 

Mass customization är att massproducera standardiserade produkter med olika 

föränderliga attribut som anpassas efter kundens behov och marknadens efterfråga 

(Duray et al. 2000). 

  

                                                 
1
 Bo Kennerstad VD vid Bäckmans stenhuggeri AB, intervju den 15 februari 2012. 
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1.2. Problembakgrund 

Bäckmans stenhuggeri AB tänker expandera sitt produktsortiment genom en ny 

sorts produkt, vilken benämns Specialsten. Därför behöver de hjälp med en 

marknadsundersökning inför lanseringen av denna produkt. I uppdraget är det 

förberett en uppdragsspecifikation där Bäckmans stenhuggeri AB förklarar hur de 

vill att marknadsundersökningen skall utföras. Marknadsundersökningen behandlar 

om det finns någon efterfråga för denna produkt och hur konkurrensen ser ut 

inom detta segment. Dessutom hur stor försäljningsvolymen kommer att bli och 

hur inköpsprocessen ser ut. 

1.3. Omarbetad problemformulering 

Efter ett besök hos Bäckmans stenhuggeri AB upptäcktes en annan vinkling av 

problemet. Specialsten är en diffus benämning av den nya produkten eftersom det 

inte är tydligt hur denna sten framställs och ser ut som färdig produkt. En 

marknadsundersökning har därför inte kunnat genomföras. Dock är hela tanken 

bakom Specialsten att utforma den efter kundernas behov och olika önskemål och 

därför är det svårt att påvisa hur den färdiga stenen kommer se ut. En annan orsak 

till att vi inte kunnat genomföra en marknadsundersökning är den att Bäckmans 

stenhuggeri AB inte själva vet vad de skall sätta för pris på produkten då den 

varierar från kund till kund beroende på kundens önskemål. Specialsten handlar 

inte enbart om att tillverka en sten som är en produkt utan även erbjuda en tjänst 

som inkluderar utformningen av stenen, installation av stenen och erbjuda en god 

service i hela tillverkningsprocessen av stenen. Därför var det av intresse att 

undersöka huruvida tjänstekonceptet stämmer överens med Specialsten. Då 

tjänstekonceptet avser de behov som kunderna har och värdet på tjänsten 

(Goldstein et al. 2002). 

En annan sak vi reagerade på, var den att Bäckmans stenhuggeri AB själva anser att 

Specialsten tillhör ett marknadssegment. Segmentering handlar enligt Söllner & 

Rese (2001) om att dela upp marknaden i olika grupper. Därför var det av intresse 

för oss att undersöka huruvida Specialsten handlar om segmentering då Bäckman 

stenhuggeri AB vill sälja sin kundanpassade sten till företagskunder. Därefter, om 

segmentering är det stenhuggeriet tillämpar, även undersöka 

differentieringsmöjligheterna gällande kundanpassad sten.  

Vi blev intresserade av deras tillverkningsprocess då området sten är ett nytt ämne 

för oss. Det var också så som vi fick idén till att undersöka lösningar på hur 

Bäckman stenhuggeri AB kan effektivisera sin produktion vid tillverkningen av 
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Specialsten. Därför har vi tänkt undersöka möjligheten att implementera mass 

customization som en lösning till att effektivisera tillverkningsprocessen. 

Anledningen till det är att mass customization bygger på att effektivisera 

produktionen samt kontrollera ledtiden och kostnader genom olika modeller 

(Duray et al. 2000).  

1.4. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om Specialsten är något som Bäckmans 

stenhuggeri AB bör satsa på, samt hur denna satsning skall genomföras.  

1.5. Frågeställning 

 Är konceptet bakom Specialsten unikt på stenmarknaden? 

 Finns det marknadspotential för Specialsten?  

 Riktar sig Bäckmans stenhuggeri AB mot rätt segment när det gäller 

kundgruppen företag? 

 Stämmer kundens förväntningar överens med det erbjudande som 

Bäckmans stenhuggeri AB erbjuder?  

 Går det att skapa Mass customization för tillverkningsprocessen av 

specialsten och i sådana fall vilken typ av modularisering passar Bäckmans 

stenhuggeri AB? 

1.6. Avgränsningar 

Vi har valt att göra vissa avgränsningar i vår uppsats och dessa är dels av geografisk 

karaktär då området vi valt att undersöka är Mellansverige, samt att vi begränsat oss 

till inre miljöer och då även valt att bortse från golv. En ytterligare avgränsning är 

gällande den tänkta kundkategorin, då vi i denna undersökning valt att endast rikta 

oss mot företagskunder. Avgränsningarna gjordes efter de hänvisningar som vi från 

början fick av Bäckmans stenhuggeri AB.  
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2. Metod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod när det gäller insamlingen av data 

till vår undersökning. Anledningen till det är att ämnet vi valt att undersöka är nytt 

för oss och genom den kvalitativa metoden tillåts flexibilitet och att uppläggningen 

av frågorna ändras över tiden, vilket vi ansåg var en fördel (Holme & Solvang 

1997). Fördelarna med den kvalitativa metoden är också att den inte är begränsad 

till svarsalternativ utan att uppgiftslämnaren kan ge ett fritt svar. Jacobsen (2011) 

menar att öppenhet är ett bra ord för vad den kvalitativa metoden handlar om. Det 

skall dock tas i beaktande att denna metod är mer resurskrävande och att det tar 

lång tid att genomföra intervjuer (Jacobsen 2011). Metoden kan också ses som ett 

sätt att få uppslag och teorier att bygga vidare på genom en kvantitativ metod 

(Bryman 1997). Således kan den kvalitativa undersökningen ses som en grund för 

djupare kunskap av det som vi undersökt (Holme & Solvang 1997). En kvantitativ 

metod var inte aktuellt för oss då Bäckmans stenhuggeri AB ej har många tidigare 

kunder som beställt Specialsten. 

2.1. Genomförandet 

Vi har använt oss av primärdata och det som utgör primärdata i vårt fall är de 

telefonintervjuer vi genomfört och den informationen vi fått av Bäckmans 

stenhuggeri AB (Christensen et al. 2010). Först handlar det om att vi genomförde 

telefonintervjuer med konkurrenter till Bäckmans stenhuggeri AB. Sedan handlar 

det om intervjuer med representanter från Bäckmans stenhuggeri AB och slutligen 

handlar det om telefonintervjuer med potentiella kunder till stenhuggeriet. Även en 

intervju med ett företag som redan beställt denna typ av Specialsten hos Bäckmans 

stenhuggeri AB genomfördes. 

Dessa fyra olika svarsgrupper hade således olika frågor att besvara. Intervjuguide 

över dessa återfinns i bilaga längst bak i uppsatsen med undantag för intervjuerna 

som genomförts med representanter från Bäckmans stenhuggeri AB och tidigare 

kund till stenhuggeriet, eftersom dessa varit mer av öppen karaktär. Dock använde 

vi oss av vissa förutbestämda frågor vid intervjuerna med representanter från 

Bäckmans stenhuggeri AB, men då vi inte exakt vet hur tillverkningsprocessen går 

till inom stenbranschen valde vi att låta representanterna från Bäckmans 

stenhuggeri AB fritt berätta hur denna process går till hos dem. Därför blev det en 

mer öppen intervju där de berättar hur tillverkningsprocessen går till (Jacobsen 

2010). Anledningen till valet av öppen intervju är dessutom att vi ville få en bild av 

hur tillverkningsprocessen hos Bäckmans stenhuggeri AB går till och därför veta 

vad de på företaget berättar utan att vi genom frågor vinklar vad de berättar. 
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Intervjun med representanter från Bäckmans stenhuggeri AB skedde på plats på 

deras företag och vi har också fått möjlighet att se i deras fabrik var de olika 

stenarna bearbetas.  

För att välja ut vilka konkurrerande företag till Bäckmans stenhuggeri AB vi skulle 

välja, letade vi via olika sökmotorer på internet upp jämbördiga företag i regionen 

Mellansverige. Vi fann totalt femton olika företag som ansågs vara av vikt och 

likvärdiga med bäckmans stenhuggeri AB. Vad det beträffar potentiella kunder 

valde vi att kontakta krogar och hotell. Motivet till att vi valde krogar var för att 

Bäckmans stenhuggeri AB redan tillverkat Specialsten åt en krog i Karlstad. 

Anledningen till att vi också valde att kontakta hotell var för att vi ansåg att de 

kunde vara en stor potentiell kund till Bäckmans stenhuggeri AB. Dessutom är 

deras inredning av exklusivare slag.  

Valet av att genomföra telefonintervjuer istället för att besöka företagen beror på 

att företagen vi söker finns utspridda på ett relativt stort geografiskt område, vilket 

gör att vi inte har haft möjlighet att besöka dem. Dessutom har krogarna stängt 

under dagtid samt att de har mycket att göra under kvällstid, vilket gör att 

telefonintervjuer kändes mest aktuellt. Vidare är frågorna inte av en sådan 

omfattande karaktär att det krävs att vi intervjuar på plats.  

Vid inledningen av telefonintervjuerna presenterade vi oss med namn, att vi nu 

håller på att skriva C-uppsats vid Karlstads universitet och avsikten med samtalet. 

Vidare sa vi även vid ett tidigt skede hur lång tid intervjun beräknades pågå. Om de 

direkt sa att de inte hade tid just nu så frågade vi när det gick bra att vi återkom. Vi 

frågade även i de fallen om det var bättre att de fick frågorna mejlade till sin 

mejladress.  

Intervjuerna vi genomförde med konkurrenterna och de potentiella kunderna har 

varit strukturerade då frågorna till de olika respondenterna varit lika och de har fått 

en fråga i taget (Christensen et al. 2010). När vi träffade representanter från 

Bäckmans stenhuggeri AB och intervjuade dem var intervjun snarare ostrukturerad 

eller en så kallad djupintervju, där de snarare fick prata fritt om ett 

undersökningsproblem, som i det här fallet var hur tillverkningsprocessen går till 

(Christensen et al. 2010). Intervjun med den tidigare kunden var också den 

ostrukturerad. Vidare när det gäller intervjuandet av konkurrenterna har vi använt 

oss av respondentintervju som innebär att vi där intervjuat personer som är 

delaktiga i den industri vi undersöker (Holme & Solvang 1997), medan 

informationsintervju användes under intervjuprocessen av kunderna, eftersom 
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kunderna inte är insatta i själva stenbranschen men ändå är kapabla att förse oss 

med information angående våra frågor (Holme & Solvang 1997).   

Vi har använt oss av öppna frågor i våra intervjuer, vilket har gjort att 

respondenterna kan svara fritt. Vi har också använt oss av följdfrågor och 

faktafrågor. Följdfrågor användes i form av olika ”varför” frågor. Faktafrågor 

användes i form av att vi till exempel fråga vilket stensortiment som 

konkurrenterna har (Jacobsen 2011).  

I ett tidigt stadium av intervjuprocessen med de potentiella kunderna märkte vi att 

en av frågorna inte fungerade alls och därför valde vi att plocka bort den. Frågan 

det gällde var om de tidigare via webben provat att beställa produkter eller tjänster 

som anpassats efter sina önskemål och om de svarade ja var följdfrågan vad de 

beställde och vad de tyckte om produkten. Anledningen till att vi valde plocka bort 

denna fråga var just att de inte förstod vad vi menade och vad meningen med 

frågan var. De kunde inte heller dra sig till minnes vad de hade köpt för produkter. 

Ett annat missförstånd var det att många i dagens samhälle beställer produkter eller 

olika tjänster via internet och de förstod då inte riktigt vad vi menade med att få 

anpassning efter sina egna önskemål. Idag är det redan möjligt att via till exempel 

olika billtillverkares hemsidor plocka ihop sin egen bil eller via till exempel 

datorföretaget Dell skapa sin egen dator. Därför är inte möjligheten med att kunna 

specialbeställa produkter och tjänster efter önskemål via internet något nytt som 

konsumenterna tänker att det vill ha, utan de ser det snarare som en självklarhet 

och något som redan finns.   

Efter varje intervju skrev vi rent anteckningarna i olika dokument för att lättare 

kunna hantera den insamlade informationen. Informationen sammanställdes sedan 

i olika diagram och i text samt att viktiga kommentarer plockades ut från 

intervjuerna.  

2.2. Urval 

Urvalet är en betydande del i en kvalitativ undersökning, eftersom fel urval kan leda 

till att vi får ut irrelevanta svar som gör att undersökningen inte besvarar det vi vill 

(Holme & Solvang 1997). För att få fram ett urval som innehar kunskap och 

information valde vi att inte använda oss av ett sannolikhetsurval utan ett icke-

sannolikhetsurval (Christensen et al. 2010). I form av ett uppsökande urval. De 

konkurrerande företagen valdes efter den geografiska avgränsning som arbetet 

innehar. Även när vi ringde till nya potentiella kunder var det genom ett 

uppsökande urval då endast företagskunder var aktuellt för oss att undersöka. 
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Anledningen till att valet föll på kunder inom krog- och hotellbranschen var för att 

de enligt Bäckmans stenhuggeri AB tycktes vara potentiella kunder.  

2.3. Validitet och reliabilitet  

Validitet och reliabilitet är något som måste undersökas även vad det beträffar en 

kvalitativ studie. Reliabilitet handlar om huruvida det skulle bli samma utfall på 

undersökningen om den upprepades. Christensen et al.(2010) menar dock att 

reliabilitet är svårt att uppnå vid en kvalitativ undersökning, då de data som samlas 

in kommer generera olika utfall eftersom den samlas in genom interaktion och 

även på grund av att kvalitativ data inte mäts efter formler utan mäts av de 

personer vilka genomför den kvalitativa studien. Därför har det i vårt fall mer 

handlat om att se till validiteten i den empiriska undersökningen. Det vill säga i 

vilken grad mättes det som var tänkt att mätas. Vad det beträffar validitet finns det 

både intern- och extern validitet, där den interna validiteten bygger på giltigheten av 

insamlad data och den externa validiteten bygger på generaliserbarhet (Jacobsen 

2011).  

Vad det beträffar den interna validiteten anser vi att den är hög vad det beträffar de 

krogar vi intervjuat och även intervjuerna med Bäckmans stenhuggeri AB. 

Anledningen till det är att vi då kommit i kontakt med personer som har 

befogenhet att fatta beslut kring de frågor som ställdes. Även vad det beträffar 

intervjuer med konkurrerande stenföretag anser vi att en hög intern validitet 

uppnåddes. Anledningen till det är att frågorna till konkurrenterna inte handlade 

om viktiga beslut angående företaget utan mer handlade om vad företaget i fråga 

erbjuder sina kunder. Däremot är den interna validiteten lägre när det kommer till 

intervjuerna med hotellen, då personerna vi varit i kontakt med där inte har suttit 

på den positionen att fatta beslut i sådana här frågor. I många fall har de hänvisat 

till att en styrelse gör det eller att det är huvudkontoret. När vi då har ringt till 

huvudkontoret och frågat har de svarat att varje enskilt hotell fattar sina egna beslut 

gällande de frågorna. Men det vi fått ut av hotellen är ändå svar på om det kan 

tänka sig sten som inredningsmaterial. Anledningen till valet av antalet intervjuer 

med krogar och hotell är att dessa rundades av då vi märkte att svaren vid 

intervjuerna drog åt samma håll. Det som Christensen et al.(2010) benämner 

teoretisk mättnad. Anledningen till att Intervjuerna med konkurrenterna stannade 

på antalet åtta var att fler inte ville medverka och svara på våra frågor. Trots det 

tycker vi att en mättnad uppnåddes där med, då sju av åtta firmor erbjuder 

specialtillverkad sten i någon form. Denna mättnad säger vi är uppnådd på grund 
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att vi enbart ville känna av stenmarknaden och se vad olika stenföretag erbjuder ut 

till kund i form av produkter och service.   

Gällande den externa validiteten är det tveksamt om det hade blivit samma utfall på 

svaren från hotellen om intervjuerna istället hade skett med de personer som 

faktiskt fattar de yttersta besluten om renoveringar. Därför är inte undersökningen 

vad det beträffar hotellen generaliserbar och antagligen skulle som ovant nämnt ett 

annat utfall uppkomma om intervjuerna skulle skett med mer inflytelserika 

personer. Det är också svårt att säga om intervjuerna med krogar och 

konkurrerande företag är generaliserbar, eftersom vi enbart undersökt ett begränsat 

område, så geografiska faktorer kan ha påverkat utfallet.  

Sammanfattningsvis har inte uppsatsen en hög reliabilitet eller hög extern validitet, 

men den interna validiteten har i vissa fall varit hög. Dock anser vi ändock att rätt 

metod valts, då vi fått ett djup i svaren som inte skulle uppkommit genom en 

kvalitativ ansats. Dessutom har vi mätt det som var tänkt att mäta och genom vår 

genomförda undersökning kan det även urskiljas ett resultat.  

2.4. Kritik till metoden 

Vid kvalitativa metoder som i vårt fall intervjuer kan det på grund av 

resursbegränsningar uppkomma problem med representativiteten, eftersom vi 

endast intervjuat ett fåtal personer för att samla in data (Jacobsen 2010).  Däremot 

skulle vi fått in fler svar genom att använda oss av en kvantitativ ansats då den är 

lätt att bearbeta eftersom informationen är standardiserad. Vi ansåg ändock att det 

också skulle leda till en ytlighet i svaren och att det hade funnits en risk att 

svarsalternativen skulle vara vinklade fel, eftersom kunskapen inom ämnet vi 

undersökt inte var lika bra som någon branschkunnig med flera år i branschen 

(Jacobsen 2011).  

Respondenterna kan undanhålla viss information från oss och istället för att säga 

som det verkligen är tala osanning på grund av att respondenten inte känner 

förtroende för oss. Orsaken till att de inte kände förtroende för oss är att de inte 

har någon kännedom om oss innan intervjuns genomförande och dessutom har 

inte vi som intervjuare någon kunskap på ett djupare plan om vilka respondenterna 

är(Christensen et al. 2010). Det vi visste om dem var att de arbetade på ett visst 

företag och deras namn.   
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Samtalen blev väldigt korta då många sa att de inte hade tid att svara på frågorna. 

Det påverkade oss under intervjuerna då vi försökte effektivisera intervjuförloppet 

för att inte få respondenterna oengagerade och stressade. Därför kan vi se att en 

intervjuareffekt uppkom genom att vi fick mindre utförliga svar än vi önskat 

(Jacobsen 2011).  

En annan svårighet vi stötte på när vi intervjuade var att få rätt person att svara och 

det har påverkat uppsatsens interna validitet negativt. Med det menar vi att det var 

svårt att först få fram vem som tar beslut i de frågor intervjun härrörde och sedan 

att få denna att ställa upp på att bli intervjuad.   
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3. Referensram 

Detta kapitel behandlar teorin bakom de ämnen som berör vår 

problemformulering. Med hjälp av de teorier som presenteras här besvaras 

frågeställningen. Först behandlas marknadssegmentering och 

produktdifferentiering, sedan behandlas tjänstekonceptet och sist behandlas 

tillverkningsprocessen med tillhörande mass customization.  

3.1. Marknadssegmentering och produktdifferentiering 

Differentiering och segmentering skiljer sig åt på så sätt att differentiering berör 

hur ett företag konkurrerar och huruvida de erbjuder unikhet till kunderna. 

Segmentering har att göra med var ett företag konkurrerar genom att använda sig 

av olika kundgrupper och produkttyper för att dela marknaden (Grant 2010). 

Segmentering är baserad på utvecklingen efter efterfrågesidan på marknaden och 

respresenterar rationell anpassning av produkt och marknadsföring (Smith 1956). 

Vidare menar Grant (2010) att det också skiljer sig genom att differentiering är ett 

strategival av företaget medan segmentering är en funktion av marknadsstrukturen.  

3.1.1. Marknadssegmentering 

Med begreppet segmentering menas att företagen skall delas upp i specifika 

marknader (Grant 2010). Grant menar att segmentering är viktigt beroende på hur 

konkurrensen är och hur pass känt ett företag är jämfört med andra. Segmentering 

används för att utveckla marknadsföringsmål och identifiera viktiga grupper i 

populationen som är mer attraktiva marknadsföringsmål än andra grupper 

(Plummer 1974). Människor är olika och beter sig olika för olika skäl därför finns 

det ett behov att identifiera skillnaderna och gruppera dessa så att det bli lättare att 

förstå de olika behoven (Plummer 1974). 

En kundsegmentering består enligt Söderlund (1998). av tre aktiviteter. 

Aktiviteterna är kundklassificering, val av kunder och bearbetning av kunder. 

Kundklassificering handlar om att företag identifierar kundmålgruppen som består 

av homogena kunder med samma krav och förväntningar för en produkt och 

samma köpvilja (Kara & Kaynak 1996). En del kunder betraktas som lika när 

likheter mellan de är stora. På sådana marknader uppkommer total homogenitet 

som leder till att det endast skapas ett marknadssegment. I motsats till homogena 

marknader finns heterogena marknader. Där betraktas varje kund som unik och det 

skapas då segment som är skräddarsydda för varje enskild kund (Söderlund 1998). 

Söllner & Rese (2001) menar samma sak. De anser att ett segment består av en 
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kundgrupp som reagerar på samma sätt på marknaden. Det betyder att om 

företaget bearbetar fler olika segment krävs olika marknadsaktiviteter för dessa 

olika segment. Vidare menar Söllner & Rese (2001) att en sådan indelning av 

kunderna minskar risken att företaget ödslar resurser på fel segment.  

Klassificering av kunder kan enligt Söderlund (1998) vara missledande om företaget 

väljer fel variabler att klassificera kunder efter, då det inte framgår vilka behov ett 

företag skall bearbeta och tillfredsställa hos sina kunder. Därför är det viktigt för 

företagen att de inför klassificering av kunder är noggranna med valen av 

variablerna som klassificeringen baseras på. Variablerna skall enligt Söderlund 

(1998) besvara följande frågor. Vad vill kunden ha? Vilket budskap skall vi ha? Hur 

skall vi överföra budskapet till kunden? Hur kan vi möta kunden? Är kunden 

lönsam?  

Nästa aktivitet är kundsegmentering, där företagen antingen väljer att rikta sig mot 

en specifik grupp av kunder eller vara tillgängliga för alla kunder. I vissa branscher 

skapas segment beroende på vilken typ av kund som väljs. Till exempel 

erbjudanden som är riktade till studenter, där enbart studenter får ta del av 

erbjudandena. Således blir studenterna en utvald kundgrupp för företaget i fråga, 

medan de företag som är tillgängliga för alla kunder inte skapar ett sådant riktat 

erbjudande som de ovan nämnda till studenter (Söderlund 1998).  

Enligt Söderlund (1998) finns olika strategier på hur valen av kunder skall 

genomföras. Företagen kan samla information om vilka behov kunden har och 

antingen erbjuda vad företaget erbjuder idag utan anpassning och hänsyn till de 

befintliga resurserna eller försöka anpassa sin produktion efter kundens behov. En 

annan strategi är att välja de kunder som är mest lönsamma att rikta sig mot. 

Söderlund (1998) beskriver därför tre olika modeller som lyfter fram olika variabler 

utifrån kundbehoven. Variablerna är viktiga för att kunna anpassa budskapen till 

kunder. Modellerna är engagemangsmodellen, balansmodellen samt 

positioneringsmodellen.  

Engagemangsmodellen handlar om hur pass engagerade kunderna är för en 

produkt. Det finns två olika sätt och mäta det på. Den direkta ansatsen och den 

indirekta ansatsen. Den direkta ansatsen går ut på att fråga kunden direkt om 

produkten och om den uppfyller den funktion som önskas (Söderlund 1998). Den 

indirekta handlar om att fråga kunden direkt om vad som ligger bakom dennes 

inköpsbeteende och vad som påverkar det. 
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Balansmodellen som är nästa modell handlar om att identifiera om kunden har en 

balanserad kognitiv struktur eller ej (Söderlund 1998). Den kognitiva balansen kan 

förklaras som att olika delar av tankemönster kopplas ihop på ett enhetligt och 

motsägelsefritt sätt. Balansmodellen används när företag vill bevara eller förhindra 

ett beteende hos kunder, eller när de vill skapa ett beteende som inte finns 

(Söderlund 1998).  

Den sista modellen som är positioneringsmodellen, handlar om hur kunden 

uppfattar en produkt gentemot andra produkter och hur företagen skall positionera 

sin produkt på marknaden. Positionering är att utgå från kundens perspektiv och 

verkligen förstå kundens behov, vilket är nyckeln för att lyckas veta var produkten 

placeras hos kunden för att senare utveckla en differentieringsstrategi för 

produkten (Kara & Kaynak 1996).   

Den sista aktiviteten behandlar bearbetning av kunder. Där väljer vissa företag att 

massmarknadsföra sig och vissa väljer att skapa unika erbjudanden för varje kund, 

vilket kallas för Micromarketing (Söderlund 1998).  

3.1.2. Produktdifferentiering  

Produktdifferentiering handlar om att skapa en unik produkt med hög kvalitet och 

syftet med produktdifferentiering är att skapa märkeslojalitet, som i sin tur leder till 

lojala kunder(Sharp & Dawes 2001). Eftersom produkten är unik finns ett 

begränsat utbud av den och efterfrågan överstiger då utbudet, vilket leder till att ett 

högre pris kan tas ut för denna typ av produkt (Sharp & Dawes 2001).  

 Det handlar både om att rikta sig mot nya och befintliga kunder. Sharp & Dawes 

(2001) menar att företagen också använder sig av produktdifferentiering för att stå 

upp mot konkurrensen på marknaden, skapa mindre priskänslighet och för att vara 

kvar på marknaden under lång tid. När produktdifferentiering byggs upp krävs 

enligt Sharp & Dawes (2001) att företagen tar hänsyn till två villkor. Det första är 

att företaget måste vara övertygade om att den nya produkten är unik och att den 

inte kan ersättas av andra produkter på samma marknad. Det andra är att företaget 

måste skapa en unik produkt som är felfri, vilket gör att det inte finns något 

substitut för denna produkt.  

Ett annat tillvägagångssätt för att lyckas vid skapandet av differentieringsfördelar är 

att ta i beaktande vilka resurser ett företag har att tillgå för att kunna erbjuda sina 

kunder differentierade produkter (Grant 2010). Grant (2010) menar att 

produktdifferentiering kan skapas genom produktens egenskaper, 

produktutveckling, dess funktionalitet, kompletterande tjänster, marknadsintensitet, 
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teknologin i produktens design, kvaliteten på produktkomponenter, personalens 

kompetens, plats och grad av vertikal integration som påverkar hur mycket 

inflytande ett företag har på sina leverantörer och distributörer. Många företag 

väljer att kombinera både produkt och tjänst för att skapa differentiering (Grant 

2010). 

3.2. Tjänstekoncept 

Tjänstekonceptet är en beskrivning om vad som krävs för att tillfredsställa kundens 

behov och hur det skall uppnås med hjälp av tjänstens utformning, det så kallade 

tjänsteerbjudandet (Edvardsson 1997).  

Resurserna i företaget spelar en viktig roll för att utforma förutsättningar att skapa 

en god kvalitet. Idén med tjänstekonceptet enligt Grönroos (2001) är att skapa god 

kvalitet ut till kund.  För att uppnå god kvalitet ut till kund krävs att de resurser 

som företaget satsat på tjänsten uppfattas som tillfredställande för kunden. På så 

sätt skapas dessutom en relation med kunderna, vilket gör att de återkommer till 

företaget.  

Tjänstesystem ett är subsystem som består av kunder, organisationsstruktur, 

tekniska resurser, ledningen och anställda. (Edvardsson 1997). 

Tjänsteprocessen innehåller aktiviteter som måste fungera för att skapa en tjänst. 

Det finns fyra olika tjänsteprocesskategorier, kärnprocess, stödjande processer, 

ledningsprocess som har till uppgift att kontrollera, planera och organisera 

resurserna (Edvardsson 1997). Därför bestämmer tjänstekonceptet kraven på hur 

tjänstesystemet och tjänsteprocessen bör vara utformade.  

Vidare menar Edvardsson (1997) att tjänstekonceptet både behandlar kundens 

primära och sekundära behov och tjänsteerbjudandet består av kärntjänst, 

stödtjänst och bitjänst. Ett primärt behov är själva grunden och anledningen till att 

konsumenten upplever ett behov, som till exempel att du måste kontakta en person 

i England (Edvardsson & Olsson 1996). Det primära behovet kan uppnås genom 

att du till exempel ringer personen eller kontaktar personen via brev, beroende på 

hur du väljer att kontakta personen i England uppstår ett sekundärt behov 

(Edvardsson & Olsson 1996).  Det vill säga att om du väljer att ringa personen i 

England kommer du behöva ett telefonnummer till den du skall ringa. 

Telefonnumret utgör således det sekundära behovet i det här fallet (Edvardsson & 

Olsson 1996). Det sekundära behovet kan inte uppnås med hjälp av kärntjänsten 

som är själva telefonen utan det uppnås av de så kallade stödtjänsten som i 

telefonexempelet skulle kunna utgöras av att personen som skall ringa till England 



18 

behöver ett telefonnummer för att kunna ringa och behöver då någon slags 

nummerupplysning, nummerupplysningen är då en stödtjänst (Edvardsson & 

Olsson 1996). 

Ett annat sätt att se på tjänstekonceptet är det är som Goldstein et al. (2002) 

presenterar, det som presenteras är att organisationer måste fokusera på 

utformningen och leveransen av servicekonceptet så att det stämmer överrens med 

kundens behov. Denna överensstämmelse med kundens behov och 

tjänsteerbjudandet är en grundförutsättning för att god kvalitet skall uppnås 

(Edvardsson 1997). Det skapade värdet skall överstiga de kostnader som 

uppkommer vid tjänsteutformningen. Kunden bildar en uppfattning om vilken 

kvalitetsnivå tjänsten ligger på och därefter bestämmer denne om det tillgodoser de 

behov som finns att tillfredsställa, därför är det av vikt att skapa tjänstekonceptet 

utifrån kundens förväntningar (Edvardsson 1997).  

3.3. Tillverkningsprocess 

Supply chain är en kedja av tillverkningsprocesser som behandlar råmaterial och 

skapar färdiga produkter som sedan levereras till kunder (Beamon 1998). Vidare 

handlar det om att länka samman hela tillverkningsprocessen så att den uppfattas 

som ett system (Lummus & Vokurka 1999).  

Den består av två grundläggande processer, den första är produktionsplanering och 

lagerstyrning och den andra är distribution och logistik. Ett sätt för företag att 

använda Supply chain är genom vertikal integration. Vertikal integration kan delas 

upp i två delar. Antingen köper företag upp sina leverantörer så kallad backward 

integration eller sina distributörer, så kallad forward integration (Waller 2003). Det 

finns båda nackdelar och fördelar med vertikal integration. Fördelarna med vertikal 

integration är minskningen av transaktionskostnaderna som sker under försäljning 

och inköp av varor, säkerställning av lagret med råmaterial, lättare att koordinera 

inventering av varulager, bättre teknologi och möjligheter för innovationer. 

Nackdelarna med vertikal integration är att inträdesbarriärerna är höga då det krävs 

mycket kapital av företagen för att de skall kunna köpa upp sina leverantörer eller 

distributörer, vilket slår ut möjligheten för små företag att komma in på marknaden 

(Waller 2003).  

Det är få företag som numera använder sig av vertikal integration som affärsstrategi 

utan de har övergått till att använda sig av Supply chain management istället. 

Anledningen är att företagen har blivit mer specialiserade och inriktade på att söka 

efter leverantörer som kan erbjuda låga kostnader hellre än att äga alla företag som 
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ingår i en hel tillverkningsprocess från ax till limpa. Det kan också uppkomma 

svårigheter för ett enskilt företag att upprätthålla en god kvalitet för en hel Supply 

chain, det vill säga om de investerar för att öka effektiviteten på en avdelning, kan 

en annan avdelning som det inte investerats i påverkas negativt till följd av det 

(Lummus & Vokurka 1999). Internationell konkurrens gör dessutom att kunder har 

fler valmöjligheter mellan produkter vilket gör att företag måste ha större lager för 

att kunna konkurrera med företag världen över. På grund av de stora lagren 

kommer företagen ha svårt att hålla nere priserna på produkterna (Lummus & 

Vokurka 1999).  

Det finns olika definitioner av vad supply chain innebär och en annan är den, 

Mentzer et al. (2001) presenterar. Definitionen innebär att, supply chain är en 

sammansättning av tre eller fler enheter som direkt är involverade i de uppströms 

och nedströms flöden av produkter och tjänster. Med uppströms flöden menas 

köpsidan, det vill säga vilka som är leverantörer av produkten medan nedströms 

flöden innebär säljsidan, det vill säga nära kunderna (Harrison & Van Hoek 2008). 

Utifrån definitionen Mentzer et al. (2001) presenterar kan tre olika typer av supply 

chain identifieras. Den första är ”direkt supply chain” som är en kedja bestående av 

företag, kund och leverantör som är inblandade både i uppströms och nedströms 

flöden. Flödena består av varor, tjänster, ekonomi och information. Den andra är 

”förlängd supply chain” som består av leverantörernas leverantörer, leverantörer, 

företag, kunder och kundernas kunder. Också här integreras alla inblandade i 

supply chain av både uppströms och nedströms flöden. Den sista är ”ultimat 

supply chain” och den omfattar alla inblandade organisationer i processen från den 

ultimata leverantören till slutkonsumenten. I denna kedja tas även finansierings- 

och informationsflödet upp som en tredje part.  

3.3.1.  Mass customization 

Mass customization går ut på att massproducera produkter som är anpassade efter 

kundens preferenser. Det vill säga att massproducera standardiserade produkter 

som har olika föränderliga attribut som anpassas efter kundens behov och 

marknadens efterfråga. Konceptet växte fram under 1980-talets senare del och är 

ett differentieringsverktyg på högt konkurrenssatta marknader (Da Silveira et 

al.2001). 

Mass customization har varit på modet sedan uppkomsten i slutet på 1980-talet.  

Denna typ av produktion är lönsam för en begränsad grupp av produkter och 

tjänster. Det är lönsamt där variation skapar ett högre värde för kunden än om 

produkten hade tillverkats genom ett standardiserat system (Duray et al. 2000). 
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Därför är det av stor vikt att produkt- och tjänstevariationer noggrant väljs av 

företag med syfte att skapa unikhet för kunden och på så sätt differentiera sig 

gentemot konkurrenterna (Duray et al. 2000). Det finns dessutom interna hot, som 

består av kostnader och långa ledtider för tillverkningen av kundanpassade 

produkter eftersom produkter av det här slaget normalt byggs på beställning 

(Barfod & Svensson 2002).  

Enligt Duray et al. (2000) består produktionscykeln i mass customization av fyra 

delmoment; design, tillverkning, montering och användning. Dessa fyra steg 

bestämmer i vilken grad kundens involvering sker och bestämmer därefter den 

strategi som är lämpligast. Vidare menar Duray et al. (2000) att det finns tre olika 

strategier av kundanpassning vid tillverkning av produkter. Den första är 

standardiserad kundanpassning som innebär att tillverkaren bestämmer när kunden 

involveras i processen och det finns även förutbestämda alternativ på utförandet 

som kunden ska välja mellan. Nästa strategi är skräddarsydd anpassning som är en 

skräddarsydd kundanpassningsstrategi där kunden involveras i fler processer av 

tillverkningen. Det vill säga kundens önskemål och behov tillmötesgås i högre 

utsträckning. Själva prototypen eller grundprodukten är redan färdigtillverkad men 

kunden kan ändra på attribut för att på så sätt kunna få sina behov tillfredsställda. 

Den sista strategin är ren kundanpassning. I den strategin är kunden involverad i hela 

processen. Dessa processer är; designutformning, tillverkning, montering samt 

distribution (Duray et al. 2000). De ovan anförda strategierna appliceras främst av 

små- och medelstora företag som på så sätt når konkurrensfördelar genom 

differentiering, medan större företag väljer en standardiserad produktionsprocess 

(Barford & Svensson 2002). 

Det finns många faktorer som väger in när mass customization skall implementeras 

av företagen. Först handlar det om att företagen ser till kundens specifikationer 

gällande produktdesign sedan väljer de ut en enhetsdesign för hur produkten skall 

tillverkas och därefter bestäms till vilken grad kunden skall involveras i processen 

(Duray et al. 2000). Det finns andra faktorer som bestämmer huruvida företagen 

bör ägna sig åt mass customization eller inte och de är flexibilitet och rörlighet i 

processen. 

Mass customization kräver att unika produkter tillhandahålls på ett 

kostnadseffektivt sätt genom att stordriftsfördelar uppnås och det skapas med hjälp 

av modularisering.  
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3.3.2.  Modularisering 

Modularisering innebär att vissa delar i tillverkningsprocessen är utbytbara. 

Metoden är enligt många forskare ett nyckelbegrepp för att minska kostnader i 

mass customization (Duray et al. 2000).  

Modularisering kan minska ledtiden som förekommer i produktionsprocessen och 

öka produktvariationen genom flexibla tillverkningssystem. Genom modularisering 

försöker företagen begränsa kundens engagemang i produktionsprocessen, för att 

minska kostnaderna. Duray et al. (2000) presenterar sex olika typer av 

modularisering, de sex olika typerna presenteras nedan. 

Component sharing-modularity 

Component sharing-modularity använder sig av ordinarie komponenter för att 

tillverka en produkt som förekommer i olika design. Exempelvis tillverkning av 

hissar där samma komponenter används men slutprodukten ändå blir olika.  

Component- swapping modularity  

Component- swapping modularity gör det möjligt att ändra val på en 

standardprodukt som väljs utifrån en förutbestämd lista med olika komponenter. 

Dataföretaget Dell använder sig av denna modell. Deras kunder erbjuds 

möjligheten att bygga upp egna datorer efter sin egen smak och behov utifrån en 

förutbestämd ram av valmöjligheter.  

Cut to fit modularity 

Cut to fit modularity används i produkter som har en likadan grundform, där sedan 

ändringar görs för att skapa en unik slutprodukt. Ett exempel är glasögon, eftersom 

människor med synfel har olika typer av synfel, vilket gör att glasögonen anpassas 

till varje individ.  

Mix modularity  

Mix modularity påminner om swapping modularity. Det vill säga att kunden har 

valmöjlighet utifrån en lista med val. Olika differentierade enheter mixas ihop till 

en ny sammansatt unik produkt och därför förlorar de sin ursprungliga 

differentieringsidentitet.     
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Bus modularity  

Bus modularity innebär att lägga till en ny modul bland en serie av andra moduler i 

en standardprodukt för att skapa en ny produkt.  

Sectional modularity 

Sectional modularity liknar component swapping men den enda skillnaden är att 

den arrangerar de olika enheterna i ett unikt mönster. Ett exempel på det är Lego, 

då varje legobit har samma form men sätts de ihop skapas unika former.  

Modularisering utgår från standardiserade produkter. Syftet med modularisering är 

att förenkla tillverkningen och minska de totala kostnaderna för att i slutändan 

skapa anpassade produkter. Component swapping-, bus-, sectional- och mix 

modulariseringstyper används i tillverkning av standardiserade enheter utan 

förändring. Under de två sista momenten i produktionscykeln komponeras 

komponenterna efter kundens önskemål men själva komponenten i sig kan inte 

förändras bara själva placeringen i processen (Duray et al. 2000).  

Beroende på i vilken grad kunden är involverad på produktionscykeln och vilken 

typ av modularisering av de sex ovan nämnda menar Duray et al. (2000) att det 

skapas fyra olika typer av kundinflytande.  

Fabrikanter 

Kunderna i denna typ är involverade tidigt i produktionscykeln och det resulterar i 

att unika mönster blir realiserade och produkten genomgår stora förändringar från 

sin grundform. Denna typ liknar ren kundanpassad strategi som vi förklarat ovan 

och av de sex olika modularisering kategorierna är det cut-to-fit och component-

sharing modularity som passar in på denna kategori av kundinflytande. 

Medskapare 

Kunderna är involverade tidigt i produktionscykeln. Det medför att kunden får en 

känsla av ägande och exklusivitet. Gällande modulariseringskategorierna är de 

swapping-, bus-, sectional- och mix modularity eftersom dessa fyra kommer in i ett 

senare skede av produktionscykeln, nämligen vid montering och användande 

(Duray et al. 2000). 

 

 



23 

Modularizers 

Kunderna involveras i monterings- och leveransstadiet i produktionscykeln, medan 

modularisering sker under design och tillverkning, därför är component-sharing 

modularity och component-swapping modularity att föredra. Till exempel vid 

sofftillverkning, då tillverkas samma ram till alla soffor men kundanpassningen sker 

genom att kunden får möjlighet att välja vilken färg och tyg denne vill ha på sin 

soffa (Duray et al. 2000). 

Montörer 

I denna kategori är kunderna involverade i slutskedet av produktionscykeln både 

när det gäller modularisering och kundanpassning.  

 

 
Figur 3.3.2. Matrissammanställning över de fyra olika graderna av kundinflytande (Duray et al. 

2000) 
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4. Empiri 

För att genomföra vår kvalitativa undersökning har vi valt att genomföra 

telefonintervjuer. Först intervjuades konkurrenter inom den geografiska 

avgränsningen. Åtta konkurrerande företag medverkar i undersökningen. Företagen 

är, Sjödins stenhuggeri i Örebro, Sohlbergs stenhuggeri AB i Kristinehamn, Bohus 

granit i Kungshamn, Wasasten i älvdalen, Thorsberg sten AB i Hällekis, 

Skifferforum i Vänersborg och Falu stenhuggeri AB i Falun. Konkurrenterna 

intervjuades för att samla in data gällande konceptet bakom Specialsten och 

tjänstekonceptet, det vill säga vad konkurrenterna erbjuder i jämförelse med 

Bäckmans stenhuggeri AB när det gäller Specialsten. För att kunna besvara andra 

delen i tjänstekonceptet som gäller primära- och sekundära behov hos kunderna 

har vi intervjuat både potentiella kunder och tidigare kunder. Till sist har det också 

genomförts intervjuer med Bo Kennerstad som är verkställande direktör på 

Bäckmans stenhuggeri AB och Gunnar Bäckman som är produktionsansvarig på 

samma företag för att få data över tillverkningsprocessen.  

4.1. Marknadssegmentering och produktdifferentiering 

För att kunna besvara vår frågeställning om det redan finns Specialsten på 

marknaden, och om Specialsten är ett marknadssegment eller inte så har svaren 

som framkom genom telefonintervjuerna med konkurrenterna även granskats 

utifrån den synvinkeln. Nedan i diagrammet visas vilka av konkurrenterna som 

erbjuder specialtillverkad sten efter olika kunders behov. 

 
Figur 4.1. Specialstens existens bland konkurrerande företag 
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Vid telefonintervjuerna framkom att fem av de åtta konkurrerande företagen 

erbjuder specialtillverkad sten till sina kunder men i olika utföranden. De erbjuder 

vidare Specialtillverkad sten till både privatpersoner och företagskunder. Därför har 

de inte segmenterat kundgrupper och inte heller produktgrupper då de erbjuder 

specialtillverkad sten både för utomhus och inomhusmiljö. Ingen av de vi 

intervjuade ansåg att de erbjöd något specialtillverkat utan att det specialtillverkade 

de erbjuder snarare var en naturlig del i deras produktutbud. Det beror på att en 

köksbänk specialanpassas till varje kund och att det inte heller är främmande om en 

kund lämnar in förslag på egna idéer på utformning. Företaget Bohus granit har 

dock inte möjlighet att specialtillverka produkter själva utan fungerar endast som 

en slags distributör av färdigställda designstenprodukter. Skifferforum och 

Sohlberg stenhuggeri erbjuder endast delvis specialtillverkade produkter på grund 

av resursbegränsningar. 

Enligt Bo Kennerstad på Bäckmans stenhuggeri AB riktar sig Specialsten mot 

kundgruppen företag och produktgruppen den tillhör är inomhusmiljö2. Vidare 

menar Bo Kennerstad att Specialsten således är ett marknadssegment.  

Vad det beträffar Specialtillverkad sten ansåg inget av de kontaktade konkurrerande 

företagen vid telefonintervjuerna att de differentierar sig på marknaden genom 

denna typ stentillverkning. Strävan med Specialsten är däremot enligt Bäckmans 

stenhuggeri AB att differentiera sig3. 

4.2. Tjänstekoncept 

För att kunna jämföra vad Bäckmans stenhuggeri AB erbjuder för tjänster och 

produkter gentemot konkurrenterna inom Specialstenkonceptet har en 

sammanställnings gjorts av det som framkom under telefonintervjuerna med 

konkurrenterna för att på så sätt få fram de aspekter som formar ett 

tjänsteerbjudande.  

                                                 
2
 Bo Kennerstad VD vid Bäckmans stenhuggeri AB, intervju den 19 april 2012. 

3
 Bo Kennerstad VD vid Bäckmans stenhuggeri AB, intervju den 19 april 2012. 
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Figur 4.2. Vilka tjänster företagen erbjuder 
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Skötselråd i samband med försäljning av stenprodukter är det endast Thorsberg 

sten AB och Bäckmans stenhuggeri AB som erbjuder. Thorsberg sten AB 

kommunicerar även sina skötselråd via sin hemsida. De övriga sex företagens 

argument till varför de inte har skötselråd var att sten inte behöver någon skötsel. 

4.2.1. Kundanalys 

För att få fram de tidigare och potentiella kundernas förväntningar och behov 

angående Specialsten har det genomförts telefonintervjuer med rörda parter inom 

arbetets avgränsning. I det här fallet är telefonintervjuerna genomförda med 

representanter från olika krogar runt om i Karlstad och Örebro samt med 

representanter från olika hotell runt om i Karlstad och Örebro.  

De vi kontaktade ville i vissa fall vara anonyma vad det beträffar deras efternamn 

och därför har vi valt att benämna de intervjuade med företaget de arbetar vid och 

befattning inom företaget samt informant ett, informant två och så vidare. Nedan 

följer en presentation av de kommentarer och åsikter som framkom under 

intervjuerna. Först följer en redogörelse för krogarnas kommentarer och åsikter 

och därefter hotellens. Innan avsnittet om vad som framkom genom intervjuerna 

med krogrepresentanter redovisas dessutom en tabell över krognamn och nummer 

på informanten. Samma struktur följer då intervjuerna med hotellen redovisas.  

 

Företagsnamn Informantsnummer 

Koriander Informant ett 

Nöjesfabriken Informant två 

Bishop arms Informant tre 

Frimis salonger Informant fyra 

Pitcher’s Informant fem 

Harrys Informant sex 

Tabell 4:2 Krogar 
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Koriander 

Koriander är en krog i Karlstad som tidigare varit kund hos Bäckmans stenhuggeri 

AB. De beställde då en urinoar i sten. Informant ett berättade att den var 

specialdesignad efter deras önskemål och att de lämnade in en ritning på hur de 

ville ha den. De är mycket nöjda med den färdiga produkten och servicen som 

Bäckmans tillhandahöll. I övrigt har krogen Koriander fått mycket positiva 

kommentarer angående urinoaren. Dessutom blev en krogägare från Gävle som var 

på besök på Koriander intresserad av att ha en sådan urinoar på sin krog i Gävle4.  

Nöjesfabriken 

Nöjesfabriken har också varit kund hos Bäckmans stenhuggeri AB. Då gällde det 

dock sten till utomhusmiljö och i samband med det köpet var informant två nöjd 

med servicen de fick. Nöjesfabriken är en krog, nattklubb, bowlinghall och 

konferensanläggning i Karlstad som utöver det även har ett lekland för barn. 

Eftersom Nöjesfabriken är en stor lokal sker renoveringar någonstans i huset varje 

månad. Informant två menar att sten som inredningsmaterial är snyggt. Dock finns 

inget behov i dagsläget av att använda sten som inredningsmaterial på 

Nöjesfabriken, då det är dyrt5. 

Bishop arms 

Bishop arms är en krogkedja som finns på drygt 30 olika platser runt om i Sverige. 

Renoveringar på Bishop arms sker med cirka sju till tio års mellanrum. Då handlar 

det inte om renovering på grund av trendskäl utan renovering på grund av att 

inredningen blir sliten. Det är vid renoveringarna väldigt styrt hur Bishop arms 

krogar runt om i Sverige skall se ut, med undantag för toaletterna. Anledningen till 

att inte toaletterna berörs, är att dessa utrymmen varierar i storlek och planlösning 

beroende på hur lokalen ser ut och därför är det svårt att standardisera dessa 

utrymmen.  

Informant tre menar att sten som inredningsmaterial är tidlöst och klassiskt och 

något som aldrig blir omodernt, men det är ett mycket dyrare material än det som 

används på Bishop idag. Därför finns inte en betalningsvilja för att få en 

specialdesignad stenprodukt bearbetad efter egna önskemål. Anledningen till det är 

också att Bishop arms inte vill lägga så mycket pengar på de inre miljöerna såsom 

toaletter utan fokus för Bishop är snarare bardisken och den består av trä6.  

                                                 
4
 Informant ett delägare i krogen Koriander, telefonintervju den 24 april 2012 

5
 Informant två verkställande direktör vid Nöjesfabriken i Karlstad, telefonintervju den 3 maj 2012 

6
 Informant tre ansvarig för nya projekt vid Bishop arms, telefonintervju den 23 april 2012 
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Frimis salonger  

Frimis salonger är en krog i Örebro. De har inte någon mall de måste följa vid val 

av inredning utan de går på känsla. Frimis salonger tillhör inte heller någon 

krogkedja utan består av en krog. Uppfattningen om sten som informant fyra har 

är att det är bra till golv. I övrigt har inga omfattande reflektioner utvärderats om 

var sten kan finnas med i inredning, men informant fyra menar att en 

specialutformad sten efter egna behov skulle kunna vara aktuellt, om det visar sig 

att Frimis får ut mer av produkten än vad den kostar. Alltså att den är uppskattad 

hos gästerna7.  

Pitcher’s  

Pitcher’s är en krog som finns på elva platser runt om i Sverige. Pitcher’s genomför 

kontinuerligt renoveringar på krogarna, fast då byter de aldrig ut hela inredningen 

på en gång. Eftersom de är en kedja har de ett koncept de måste följa. Vad det 

beträffar sten som inredningsmaterial är det något som de i dagsläget enbart har på 

golvytor inne på Pitcher’s krogar. Men informant fem skulle vilja ha möjlighet att 

specialbeställa stenprodukter till Pitcher’s men det tros vara för dyrt och därför har 

de inte undersökt det närmre8.   

Harrys 

Harrys är en krogkedja som består av cirka 40 krogar runt om i Sverige. Krogarna 

renoveras efter hand men ungefär vart femte till sjunde år är inredningen i behov 

att bytas ut. Egentligen har de inget koncept som de måste följa men de försöker 

hålla samma koncept på alla harrys runt om i landet. Informant sex menar att sten 

som inredningsmaterial kan uppfattas som påfrestande då det skapas hög ljudnivå 

och glasen går sönder direkt när de når marken till skillnad mot om trä- eller 

plastgolv skulle använts. Bardiskar i sten är något som de ibland har arbetat med, 

men då har inte det varit på Harrys krogar utan i hotellmiljöer. Dock står Harrys 

krogar inför en utvecklingsprocess där de skall fräscha upp lokalerna. Då skulle det 

eventuellt vara aktuellt att beställa hem specialtillverkade stenprodukter, men 

informant sex menar att det är en kostnadsfråga, eftersom det är viktigt att det inte 

kostar mer än det genererar. I sådana fall kan denna typ av sten absolut vara 

aktuellt för Harrys krogar9. 

 

                                                 
7
 Informant fyra anställd vid Frimis salonger, telefonintervju den 23 april 2012 

8
 Informant fem kontaktperson vid Pitcher’s, telefonintervju den 24 april 2012 

9
 Informant sex utför renoveringsarbeten på Harrys krogar i Sverige, telefonintervju den 26 april 2012 
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Företagsnamn Informantsnummer 

Best Western hotell i Karlstad Informant sju 

Clarion hotell i Örebro Informant åtta 

Elite stadshotellet i Karlstad Informant nio 

Best western hotell i Våxnäs Informant tio 

Scandic grand hotell i Örebro Informant elva 

Ibis hotell i Karlstad Informant tolv 

Scandic i Karlstad Informant tretton 

Best western city hotell i Karlstad Informant fjorton  

Tabell 4:2 Hotell 

Best western hotell i Karlstad 

Inredningen byts ut kontinuerligt och oftast anlitas inte extrapersonal vid lättare 

renoveringen eftersom vakmästaren på hotellet utför dessa. Sten som 

inredningsmaterial uppskattas men informant sju har svårt att se hur sten kan 

användas vid inredning i hotellets lokaler. I dagsläget använder hotellet inte sten 

som inredningsmaterial och det är inget som de på hotellet själva kan besluta om 

de i framtiden kommer att göra, eftersom det är en styrelse som bestämmer om hur 

inredningen på hotellet skall ändras10 

Clarion hotell i Örebro 

Renovering på Clarion hotell i Örebro sker efter behov och de har inget behov av 

renovering i dagsläget. Mindre renoveringar sköter vaktmästaren själv men för 

större renoveringar som till exempel när det gäller att kakla om badrummen, hyrs 

det in en entreprenad.  Sten som inredningsmaterial är inget informant åtta 

personligen har något emot. Dock är det inget som bestäms på hotellet utan en 

styrelse bestämmer sådana beslut.  Clarion hotell i Örebro använder idag redan sten 

i deras inredning i form av marmor på golven11. 

 

 

                                                 
10

 Informant sju anställd vid Best western hotell i Karlstad, telefonintervju den 25 april 2012 
11

 Informant åtta anställd vid Clarion hotell i Örebro, telefonintervju den 25 april 2012 
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Elite stadshotellet i Karlstad 

Renoveringar genomförs med tio till femton års mellanrum. Vaktmästaren vid 

hotellet utför de mindre omfattande renoveringarna. Renoveringarna sker också 

efter samtycke från ledningen och att ledningen också bestämmer hur 

renoveringarna skall ske. Informant nio menar att sten som inredningsmaterial är 

häftigt men vad det beträffar om der är någon speciell produkt i sten som önskas 

till Elite stadshotellet i Karlstad kan inte informant nio komma på någon. Sten 

används dock idag på hotellet men då enbart till golvytor12.  

Best western Våxnäs i Karlstad 

En omfattande renovering genomfördes för två år sedan på Best western Våxnäs 

hotell. Hotellet använder i dagsläget inte sten alls till inredning. Även vad det 

beträffar kunskapen om sten uppfattades den vara liten. Informant tio menar också 

att det är ledningen som beslutar om materialval vid renoveringar men att hotellet 

själva vill vara med och påverka dessa beslut13. 

Scandic grand hotell i Örebro 

Renoveringarna sker var tionde år för inredning och var femtonde år för 

badrummen. Lättare renoveringar sköter informant elva själv i hotellet men de 

anlitar entreprenad för större renoveringsprojekt. Hotellet har redan egen 

upphandling med en entreprenad och de samarbetar med ett företag som gör 

bardiskar och receptionsbänkar i sten. Därför menar informant elva att de inte har 

ett intresse av att anlita ytterligare ett företag som tillverkar kundanpassad sten14. 

Ibis hotell Karlstad 

Informant tolv berättade att renoveringar sker med tio till femton års mellanrum 

och att det är huvudkontoret som bestämmer entreprenad för att utföra de stora 

renoveringarna. De använder idag inte sten som inredningsmaterial på hotellet. 

Dock är det något som informant tolv skulle vilja att Ibis hotell i Karlstad 

använder, då det är ett trevligt inredningsmaterial, men beslutet om användning av 

sten eller ej beslutas av ledningen15.  

 

 

                                                 
12

 Informant nio hotellchef vid Elite statshotellet i Karlstad, telefonintervju den 25 april 2012 
13

 Informant tio hotellchef vid Best western Våxnäs i Karlstad, telefonintervju den 26 april 2012 
14

 Informant elva vaktmästare vid Scandic grand hotell i Örebro, telefonintervju den 2 maj 2012 
15

 Informant tolv hotellchef vid Ibis hotell i Karlstad, telefonintervju den 3 maj 2012 
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Scandic i Karlstad  

Alla tre Scandic-hotell i Karlstad arbetar ihop även om det är tre olika hotell. 

Därför representerar informant trettons svar alla tre Scandic-hotellens åsikter vad 

det beträffar våra intervjufrågor.  

Informant tretton berättade att de har en mall som måste följas vid renoveringar 

och den arbetas fram centralt av en projektgrupp. Renoveringar på Scandic i 

Karlstad sker med fem till sex års mellanrum. Informant tretton menar dock att det 

är väldigt svårt att svara på då till exempel Scandic Klarälvens restaurang 

renoverades nu och innan dess var det femton år sedan det skedde. Sten som 

inredningsmaterial inget som de valt att använda i rummen på Scandic hotellen i 

Karlstad då de anser att det är ett hårt material, vilket inte passar då många 

barnfamiljer bos hos dem på Scandic, men i restaurangmiljöerna på hotellen har de 

valt att använda sten på bänkar16.  

Best western city hotell i Karlstad 

Inredningen på hotellet byts ut var femtonde år och var tionde år på badrummen. 

Vad det beträffar sten som inredningsmaterial var det av intresse och informant 

fjorton berättade även att hon varit kund hos Bäckmans stenhuggeri AB men då i 

form av privatkund. Det fanns också en liten osäkerhet gällande sten som 

inredningsmaterial och det var huruvida sten i hotellmiljö är ett hållbart materialval. 

Vidare kunde informant fjorton inte heller på rak arm finna var någonstans sten 

skulle kunna användas på hotellet. Men efter vi nämnt hur sten kan användas som 

till exempel i badrummen eller i form av receptionsdisk, blev informant fjorton mer 

positiv inför att använda sten vid inredning. Informant fjorton nämnde också att 

hotellet står inför omfattande renoveringar17. 

Sammanfattningsvis gällande kundintervjuerna, så har vi inriktat oss på två 

kundgrupper. Det var krogarna och hotellen inom vår geografiska begränsning. 

Den data vi fick fram visar att hotellen som potentiella kunder var mer intresserade 

av att använda sten som inredningsmaterial än krogarna. Det som krogarna hade 

invändning mot gällande sten som inredningsmaterial var kostnadsaspekten medan 

kostnaden inte var ett hinder för hotellen. 

                                                 
16

 Informant tretton hotellchef Scandic city i Karlstad, telefonintervju den 2 maj 2012 
17

 Informant fjorton anställd vid Best western city i Karstad, telefonintervju 4maj 2012 
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4.3. Tillverkningsprocessen  

Nedan följer en intervju med Gunnar Bäckman som är produktionsansvarig för 

bänkskivor och Bo Kennerstad som verkställande direktör vid Bäckmans 

stenhuggeri AB. Intervjun genomfördes den 19 april.  I intervjun redogörs det hur 

tillverkningsprocessen för Bäckmans stenhuggeri AB går till från det att kunden 

kontaktar Bäckmans stenhuggeri AB till att en färdig produkt levereras ut till kund.  

De berättade att Bäckmans stenhuggeri AB inte hugger sten själva i stenbrott utan 

köper in färdiga stenblock från Bassi & Belotti som är en stenleverantör i Italien. 

Anledningen till att det är ett företag från Italien är att de är nöjda med kvaliteten 

på produkterna samt att de är väldigt nöjda med servicen och Bäckmans 

stenhuggeri AB har bra kontakt med en säljare som arbetar vid Bassi & Belotti. 

Utöver det är de dessutom nöjda med kredittiden på 30 dagar som Bassi & Belotti 

erbjuder.  

Vid leveransen från Italien levereras Stenblocken i rektangulära block som är 

polerade på ytan. Ungefär fem gånger om året får Bäckmans stenhuggeri AB 

leverans från Italien med varor. Kostnaden för ett lass uppgår till 3000 Euro och 

ett lass rymmer cirka 28 ton sten. Utöver leverantören i Italien beställer de även 

ibland sten från en svensk grossist som heter Magrab AB. Det sker när de inte 

själva har de efterfrågade varorna på lager och om det enbart är något speciellt 

kunden i fråga efterfrågar, vilket sker tre till fem gånger per år. Leveranstiden är 

fyra till tolv veckor när de beställer från Italien medan den är betydligt kortare när 

beställningen sker från Magrab AB. Nackdelen med att beställa från Magrab AB är 

att det blir dyrare för Bäckmans stenhuggeri AB då Magrab AB är ett extra 

mellanled i inköpsprocessen eftersom även de köper sina varor ifrån Italien. 

Leveranstiden för en färdig produkt ut till kund är fem till sex veckor, men Gunnar 

Bäckman och Bo Kennerstad menar att det kan ta upp till tio veckor beroende på 

vad det är för produkt som beställs och belastningen i produkten.  

För att locka till sig kunder marknadsför sig de genom sporadisk annonsering i 

lokala tidningar. Mun till mun reklam är också viktigt samt genom deras Stendagar 

som hålls en gång per år. Dit kan kunderna komma och se de olika stenarna de 

erbjuder till försäljning och få information och råd samt prova på hur det är att 

hugga i sten. Dessutom erbjuder Bäckmans stenhuggeri AB även lättare förtäring 

och en tipspromenad med fina priser. För att nå ut till kunder samarbetar dessutom 

stenhuggeriet med köksbutiker runt om i Karlstad.  
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Det Bäckmans stenhuggeri AB gör på stenhuggeriet är att polera kanter, såga till 

skivorna i rätt mått samt göra hål för diskhon och kranar. De åker ut till kunder 

som beställt exempelvis bänkskivor och tar mått på deras kök eller badrum där 

stenskivan skall vara, sedan sågar de till stenblocket efter måtten och polerar de 

kanter som skall poleras. När bänkskivan är färdigställd åker en montör från 

Bäckmans stenhuggeri AB ut till kunden och monterar skivan i exempelvis deras 

nya kök.  

I samband med försäljningen av bänkskivan får kunden skötselråd där det står hur 

de olika stensorterna skall underhållas och en flaska med stenolja medföljer till 

stenen. Utöver stenoljan erbjuder Bäckmans stenhuggeri AB en serie av 

skötselprodukter vid namn Steinfix som kan köpas efter behov. Betalningen av 

varorna sker vanligtvis genom fakturering, där privatkunder har tio dagar på sig att 

betala fakturan och företagskunder har 30 dagar kredit. Ingen finansiering eller 

avbetalning erbjuds. 

När det gäller reklamationer är det viktigt för Bäckmans stenhuggeri AB att hantera 

det på ett bra sätt, då kunden är i fokus och kunders missnöje tas i beaktande med 

hög vördnad. Till exempel kan det i undantagsfall uppkomma en spricka i 

bänkskivan när den utsätts för stora temperaturförändringar samband med leverans 

och montering. Det felet åtgärdar Bäckmans stenhuggeri AB, eftersom det 

uppkommit i samband med leverans och montering. Däremot om det kring en 

reklamation är otydligheter om hur skadan har uppkommit hänvisar Bäckmans 

stenhuggeri AB dels till Sveriges stenindustriförbund och konsumentköplagen och 

följer således det som står där. Det skall också tilläggas att stenar är naturprodukter 

där det förekommer småporer och småsprickor och det är helt naturligt och ingen 

grund för reklamation.  

Det sista som representanterna från Bäckmans stenhuggeri AB berättade angående 

sin tillverkningsprocess är att det har ett utbyte med två stenhuggerier. Det ena är 

beläget i Stockholm och det andra är i Göteborg. Utbytet de har består av 

information om marknaden och råd i olika frågor. De två stenhuggerierna är också 

familjeägda företag med liknande produktutbud. I och med att det är långt avstånd 

mellan Bäckmans stenhuggeri AB och de två konkurrerande firmorna anser de inte 

att de utgör ett hot mot varandra.    
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5. Analys 

I denna del presenteras analys över det som presenterats i teoridelen och 

empiridelen för att kunna besvara frågeställningen som vår undersökning bygger 

på.  

5.1. marknadssegmentering och produktdifferentiering 

En marknadssegmentering är en viktig marknadsföringsmetod. Därför tyckte vi att 

vi borde undersöka möjligheten för Bäckmans stenhuggeri AB att kunna 

marknadssegmentera sig med sin Specialsten. Segmentering används för att 

utveckla marknadsföringsmål och identifiera viktiga grupper i populationen som är 

mer attraktiva marknadsföringsmål än andra grupper (Plummer 1974). Konceptet 

bakom Specialsten är skräddarsytt efter varje kunds önskemål, vilket leder till att 

gruppen vi undersöker är av heterogen karaktär.  

Vad det beträffar klassificering av kunder har det i vårt fall blivit missledande. 

Anledningen är att kundgruppen vi undersökt inte säger sig ha ett behov av 

Specialsten. Därför utgör den undersökta kundgruppen (företagskunder) inget 

segment, eftersom Bäckmans stenhuggeri AB ännu inte har bearbetat denna grupp 

av kunder. 

I fall Bäckmans stenhuggeri AB vill ha ett marknadssegment i form av ett 

kundsegment enligt Söderlund (1998), skall Bäckmans stenhuggeri AB bearbeta tre 

aktiviteter. För det första skall Bäckmans stenhuggeri AB klassificera sina kunder. 

Bäckmans stenhuggeri AB har redan genomfört en klassificering av sina kunder. 

Denna klassificering har blivit missledande, då Bäckmans stenhuggeri AB valt fel 

variabler att klassificera kunderna efter. Klassificering av kunder kan enligt 

Söderlund (1998) vara missledande om företaget väljer fel variabler att klassificera 

kunder efter, då det inte framgår vilka behov ett företag skall bearbeta och 

tillfredsställa hos sina kunder. Variabeln härrörde ett trott behov hos de tänkta 

kunderna. En anledning till att det trodda behovet upplevdes kan ha varit det att 

krogen Koriander i Karlstad beställde Specialsten i form av en urinoar, Koriander 

hade således ett behov av Specialsten. Det i sin tur kan ha varit orsaken till att 

Bäckmans stenhuggeri AB ansåg att företag inom samma bransch skulle vara 

intresserade av denna typ av produkt. Vår undersökning har visat att kundgruppen 

saknar behov, på grund av okunskap och oklara prisuppgifter. De uppkomna 

behoven bearbetas genom att nästa aktivitet följs, vilken bearbetar val av kunden 

och dess behov. Därefter kan de rikta och bearbeta erbjudandet efter de kunder 

som valts. 
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Enligt Söderlund (1998) finns det tre olika strategier ett företag kan använda sig av i 

bestämmandet när det gäller val av kunder. De strategier som kan vara användbara 

för Bäckmans stenhuggeri AB är engagemangsmodellen och balansmodellen. Vad 

det beträffar engagemangsmodellen är det något vi berört i vår undersökning. Då vi 

direkt frågade de potentiella kunderna om vad de tycker om sten som 

inredningsmaterial och möjligheten att beställa specialtillverkad sten. Det blir 

således en direkt ansats. Undersökningen som genomförts är en grund för 

Bäckmans stenhuggeri AB, där de kan bearbeta och ändra det nuvarande 

tankemönstret bland denna kundgrupp.  

Balansmodellen används när företag vill bevara eller förhindra ett beteende hos 

kunder, eller när de vill skapa ett beteende som inte finns (Söderlund 1998). 

Balansmodellen kan därför vara en utgångspunkt för Bäckmans stenhuggeri AB för 

att kunna besvara och bemöta de variablerna som dem kan använda sig av när det 

gäller klassificering av kundgrupper. Med variablerna menar vi exempelvis vad vill 

kunden ha? Hur kan budskapet om Specialsten föras ut till kunden? Till exempel 

informant sex på Harrys som har visat intresse av att använda sig av Specialsten 

men varit tveksam på grund av kostnadsaspekten. Tveksamheten kan med hjälp av 

Balansmodellen bearbetas av Bäckmans stenhuggeri AB, genom att de skickar ut 

broschyrer som innehåller olika prisförslag och information om olika stensorter 

och dess egenskaper. Det kommer förhoppningsvis ändra Informant sex 

tankemönster, vilket kan leda till en motivation av köp. 

Mindre aktuellt är positioneringsmodellen då den handlar om hur kunden placerar 

företagets produkt i förhållande till andra konkurrerande produkter. Det är inget vi 

har kunnat ta reda på och det är inte heller något Bäckmans stenhuggeri AB i 

dagsläget kan ta reda på. På grund av att Specialsten inte ännu är en tydlig produkt 

ut till kund. Det handlar också om att de olika stensorterna från början är en 

standardiserad produkt och därför likvärdiga sinsemellan. Med det menar vi att 

exempelvis ett granitblock hos Bäckmans stenhuggeri AB är likvärdigt med ett 

granitblock från en konkurrent. 

Efter Bäckmans stenhuggeri AB har klassificerat och valt ut kunder till Specialsten 

sker den så kallade bearbetningen av dessa kunder. Bearbetningen sker genom att 

erbjudanden formas efter kundens önskemål och att konceptet bakom Specialsten 

tillämpas så att det uppfyller de kraven och förväntningar som kunden har. Till 

exempel om informant sex som utför renoveringarna på Harrys krogar runt om i 

Sverige visar sig vara intresserad av Specialsten efter han tagit del av de broschyrer 

vilka Bäckmans stenhuggeri AB skickat ut i föregående steg (Balansmodellen), vars 

mål var att ändra kundens uppfattning om Specialsten, i Harrys fall 
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kostnadsaspekten. Gäller det för Bäckmans stenhuggeri AB att försöka tillmötesgå 

de önskemål som kunden efterfrågar och därefter bearbeta erbjudandet efter det. 

Det som då kommer ske i stenhuggeriets fall är micromarketing, vilket innebär att 

de utformar enskilda erbjudanden ut till varje kund.  

Segmentering är viktigt beroende på hur konkurrensen är och hur pass välkänt ett 

företag är i förhållande till andra företag (Grant 2010). För att få reda på hur 

konkurrensen på marknaden ser ut har vi valt att ställa frågor som berör konceptet 

bakom Specialsten. Vad det beträffar konceptet med Specialsten har det visats att 

det inte är nytt på marknaden. Konkurrerande företag som vi kontaktade erbjuder 

redan denna typ av kundanpassad och specialtillverkad sten. Det kan därför uppstå 

konkurrens i samband med Specialsten.  

När det gäller produktdifferentiering handlar det om att skapa en unik produkt 

med hög kvalitet och rikta sig både mot befintliga och nya kunder (Sharp & Dawes 

2001). Specialstens unikhet skapas inte enbart av företaget utan av kundens egen 

design.  

Sharp & Dawes (2001) diskuterar två grundläggande villkor för att bygga upp en 

produktdifferentiering. Det första är att övertyga att produkten är unik på 

marknaden och inte kan ersättas. Det andra är att skapa en unik produkt som är 

felfri som inte har någon ersättningsprodukt. I våra telefonintervjuer med 

konkurrenterna framkom att allt som tillverkas i sten görs efter kundens önskemål 

på ett eller annat sätt. Det medför att Bäckmans stenhuggeri AB i dagsläget inte har 

en unik produkt eftersom denna produkt kan ersättas genom att andra företag kan 

tillverka motsvarande produkt. Gällande det andra villkoret för att skapa en 

differentierad produkt är att bygga upp en unik och felfri produkt som inte går att 

ersätta. Bäckmans stenhuggeri AB tillverkar Specialsten efter kundens design och 

önskemål, men att säga att deras produkt är felfri går inte, eftersom kundens 

önskemål och behov tas i beaktande när produkten tillverkas och det är kundens 

förväntningar på produkten som skall bestämma om produkten är felfri eller inte.  

Produktdifferentiering kan också skapas genom personalens kompetens och 

kompletterande tjänster (Grant 2010), men inte heller det är något som Bäckmans 

stenhuggeri AB har differentieringsfördelar i, eftersom det i intervjuerna framgick 

att de flesta konkurrerande företagen hävdar att en av deras styrkor är kompetens 

då de funnits länge på marknaden. Det samma gäller de kompletterande tjänster, då 

de andra konkurrerande företagen erbjuder sina kunder samma tjänster som 

Bäckmans stenhuggeri AB. Till exempel montering och mätning.  
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5.2. Tjänstekonceptet  

Vi fick tag på två tidigare kunder till Bäckmans stenhuggeri AB i Karlstad. Var av 

en av kunderna var av vikt för oss då den kunden har beställt Specialsten i form av 

en urinoar. Företaget i fråga var krogen Koriander och de var väldigt nöjda med 

produkten och hade inga anmärkningar på servicen18. Orsaken till att vi endast har 

fått en respondent när det gäller tidigare kund som beställt Specialsten är att det är 

en ny produkt hos Bäckmans stenhuggeri AB. 

Tjänstekonceptet är det som företaget erbjuder i form av kärntjänst, bitjänst och 

stödtjänst även kallat för tjänsteerbjudandet samt kundens primära och sekundära 

behov (Edvardsson 1997). Bäckmans stenhuggeri AB och de flesta 

konkurrenternas tjänsteerbjudande som vi presenterar i empirin skiljer sig inte åt. 

När det gäller Specialsten och kopplingen till tjänsteerbjudandet, så är kärntjänsten 

själva bearbetningen och designen av Specialsten, stödtjänst består av mätning och 

montering av stenen och bitjänst är skötselråden i form av broschyr med 

skötselråd. 

Tjänstekonceptet utifrån den tidigare kunden krogen Korianders perspektiv ser vi 

har realiserats genom att den har lyckats att tillfredställa kundens behov och 

önskemål. Det har skapats genom att de primära behoven har tillgodosetts, vilka 

består av att beställa en specialdesignad produkt och finna ett företag som utför 

denna typ av tjänst och produkt. Även de sekundära behoven i form av den service 

som Bäckmans stenhuggeri AB erbjöd har tillfredställt de förväntningar som 

kunden hade från början. Det ser vi då krogen Korianders förväntningar på 

tjänsten och produkten har uppnåtts. Informant ett har inte heller i efterhand 

kommit på någon tjänst som de saknade vid beställandet av urinoaren. Värdet på 

en tjänst skall överstiga de kostnader som uppkom vid tjänstskapande, vilket är 

viktigt för att skapa ett tjänstekoncept utifrån kundens förväntningar 

(Edvardsson1997). Det anser krogen Koriander att tjänsten har gjort och i och 

med att det skapades ett värde som översteg kostnaderna för tjänstutformning hos 

dem.  

Utifrån intervjuerna med potentiella kunder har det inte framkommit något behov. 

Därför är det överhuvudtaget omöjligt att klassificera primära- och sekundära 

behov hos de potentiella kunderna. Det är därför ytterst viktigt att skapa dessa 

behov för att senare kunna bygga upp ett tjänsteerbjudande som kan matchas mot 

de olika kundernas behov.  

                                                 
18

 Informant ett delägare i krogen Koriander, telefonintervju den 24 april 2012. 
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Orsaken till avsaknaden av behov angående Specialsten ansåg krogrepresentanterna 

som vi kontaktade berodde på att Specialsten skulle bli för dyrt för dem att 

använda sig av. Vidare menade också krogrepresentanterna att renoveringarna äger 

rum på grund av att inredningen blir utsliten och inte på grund av trendskäl. 

Intressant är att de ansåg att det är för dyrt utan att ha en aning om vad det kostar 

och inte heller har en aning om vad som kan skapas av sten utöver att använda det 

till golv och bardiskar.  

Däremot har motsägelserna om Specialsten vad det beträffar hotellen varit av en 

annan karaktär, såsom att sten är ett kallt och hårt material. Där till exempel 

informant tretton vid Scandic menar att det därför inte passar på deras hotell då det 

är många barnfamiljer som besöker deras hotell. Hotellen var generellt sätt mer 

positiva till Specialsten än vad krogarna vi kontaktade var, då de sa sig ha en 

betalningsvilja att betala mer för att få en specialanpassad produkt. Dock framgick 

inte hur mycket mer de kan tänka sig betala för en sådan typ av produkt och tjänst. 

Vi anser att hotellrepresentanterna har varit mer neutrala än krogrepresentanterna 

när det gäller eventuella extrakostnader vid beställandet av Specialsten. Det kan 

bero på att hotellrepresentanterna vi hade kontakt med saknade befogenhet över 

att bestämma när en renovering ska äga rum fastän det redan är förutbestämd att 

det skall ske med cirka tio års mellanrum för inredning och femton års mellanrum 

för badrum. Vidare saknade de även befogenhet att bestämma hur inredningen 

skall ändras och vilket material som skall användas, på grund av att de 

hotellrepresentanterna vi kontaktade saknade uppgifter om hur mycket sitt hotell 

kan investera i renoveringar. Alla berörda beslut fattas av styrelsen och 

fastighetsägaren och inte som i fallen med krogarna som oftast har en eller två 

ägare där besluten kan fattas fortare. De har också mer inblick i företagets 

investeringsmöjligheter som skapat insikt över hur mycket företaget kan investera i 

renoveringar.  

Sammanfattningsvis av det som framgick av de intervjuer vi genomförde så är det 

viktigt för Bäckmans stenhuggeri AB att först skapa ett behov hos den 

kundgruppen som de vill rikta sig mot och introducera sig för. Det kan ske genom 

att Bäckmans stenhuggeri AB skickar ut informationsbroschyrer om sten som 

inredningsmaterial. Efter skapandet av kundbehoven skall tjänsteerbjudandet 

utformas efter varje enskild kunds behov. Först därefter kan tjänstekonceptet 

realiseras. 
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5.3. Tillverkningsprocessen 

Dagens tillverkningsprocess för Specialsten hos Bäckmans stenhuggeri AB består 

av olika moment på grund av att Specialsten är anpassad efter olika kunders 

önskemål. I dagsläget är stenhuggeriets placering i förhållande till supply chain 

bestående av en direkt karaktär. Det innebär att de har en direkt supply chain som 

består av företag, kund och leverantör som är inblandade i tillverkningsprocessen 

och mellan dessa tre parter sker utbyte av information och ekonomi. Till exempel 

om kunden har önskemål om att köpa en stenprodukt vilken inte Bäckmans 

stenhuggeri AB har i lager, så beställer de hem produkten till kunden efter kundens 

behov och i och med det sker en direkt supply chain mellan leverantören, företaget 

och kunden. Ett hjälpmedel för Bäckmans stenhuggeri AB om de vill effektivsera 

sin produktion av Specialsten skulle kunna vara genom till exempel en vertikal 

integration av supply chain som går ut på att antingen köpa till sig sina leverantörer 

eller distributörer (Waller 2003). Idén med vertikal integration har vi förkastat, då 

det är kostsamt och något som Bäckmans stenhuggeri AB inte har ekonomisk 

möjlighet att genomföra i dagsläget.  

Vi har tänkt att en lösning på att effektivisera tillverkningsprocessen av Specialsten 

hos Bäckmans stenhuggeri AB kan vara med hjälp av mass customization. 

Metoden är inget de behöver använda idag utan först i ett senare skede när de 

lyckats uppnå marknadspotential med sin Specialsten.  

Det finns enligt Duray et al. (2000) tre olika strategier av kundanpassning för 

tillverkade produkter inom mass customization och den som tycks passa bäst för 

Bäckmans stenhuggeri AB är skräddarsydd kundanpassning. Det går ut på att själva 

grundprodukten (stenblock) är färdigtillverkad och att kunden har möjlighet att 

ändra på produktens attribut och komma på önskemål om hur den färdiga 

produkten skall se ut. Det som gjorde att vi valde skräddarsydd kundanpassning 

framför ren kundanpassning för Bäckmans stenhuggeri AB var det att kunderna 

inte är involverade i distributionen eller leveransen av stenarna (Duray et al. 2000). 

För att minska kostnaderna vid användandet av mass customization vid produktion 

används en modulariseringsmetod som hjälper företagen att öka sin 

produktvariation samt minska produktionsledtiden. Det finns olika typer av 

modularisering, den som vi anser passar bäst till Specialsten är cut to fit, eftersom 

denna typ används då produkten har samma grundform och med det menar vi att 

själva stenen är en standardiserad produkt (Duray et al. 2000). Kundens önskemål 

och behov tillgodoses och ändringar sker då på den standardiserade produkten för 

att skapa en unik produkt. 
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Däremot kan det vid cut to fit modularisering i introduktionsfasen av Specialsten 

upplevas osäkert både för Bäckmans stenhuggeri AB och kunderna i 

bestämmandet av ledtider och prisbilder. Risken med långa ledtider och höga 

kostnader uppkommer då Specialsten inte är någon färdig produkt utan tillverkas 

på beställning efter önskemål (Barfod & Svensson 2002). I introduktionsfasen 

saknas även referensobjekt, vilket ligger Bäckmans stenhuggeri AB i fatet då 

kunderna efterfrågar en tydlig prisbild. En lösning är att Bäckmans stenhuggeri AB 

erbjuder några referensobjekt på specialdesignade produkter för ett bestämt 

prisbasbelopp och tidsram som de till en början kan utgå ifrån. Dock kommer det 

allteftersom fler Specialstensobjekt tillverkas kunna kommuniceras en tydligare bild 

av pris och leveranstid ut till kund.   

Inom modularisering finns det också olika typer av kundinvolverings grad. Vi anser 

här att fabrikanter är en nivå där Bäckmans stenhuggeri AB:s kunder kommer 

befinna sig när det gäller Specialsten, eftersom grundprodukten genomgår stora 

förändringar och blir på så sätt unik efter varje kunds önskemål.  

Hur involverad kunden är beror på hur pass unik designen är, till exempel krogen 

Koriander när de skulle beställa sin urinoar i sten. Då lämnade de in en ritning på 

hur de ville att den skulle se ut och inom vilken tidsram de ville ha den klar. Efter 

det utvärderade de resultatet19. Ett annat exempel är där kunden vill ha en unik 

produkt men inte har en egen färdig design på hur produkten skall se ut. Det kan 

åtgärdas om Bäckmans stenhuggeri AB har en utställning med produkter för 

inomhusmiljöer där kunden själv kan beställa utan att behöva ändra på det 

utseende som själva utställningsprodukten har. Här har kunden inte stort inflytande 

över produktionen och på sätt involveras kunden senare i processen. Trots det får 

kunden ändå en unik produkt som passar sina önskemål.  

Mass customization som ovan anfört går att skapa för Bäckmans stenhuggeri AB 

vid tillverkning av Specialsten. Det är dock osäkert när det gäller effektiviteten 

eftersom varje specialbeställd produkt önskas ha olika mått och de beställs från 

leverantören i Italien i ett mått, vilket kan medföra extrakostnader om Bäckmans 

stenhuggeri AB inte beställt hem produkter med dessa mått som kan komma att 

efterfrågas av kund. En annan negativ aspekt är att graden av kundinvolvering 

(fabrikanter) som kan medföra en kontroll på Bäckmans stenhuggeri AB som 

innebär att kunden har ett stort inflytande på produktionsprocessen, vilket 

Bäckmans stenhuggeri AB kanske inte har resurser att erbjuda kunden i dagsläget 

då Specialsten tillverkas parallellt med andra tillverkningsprojekt, såsom gravstenar 
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 Informant ett delägare i krogen Koriander, telefonintervju den 24 april 2012 
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och bänkskivor. Därför skulle det kanske vara mer optimalt att Bäckmans 

stenhuggeri AB använder sig av modularizers som är en annan typ av 

kundinvolveringsgrad vid tillverkningen av Specialsten. Det vill säga att kunden 

involveras sent i tillverkningsprocessen och på så sätt minskas kundinflytandet och 

även kontrollen från kund över Bäckmans stenhuggeri AB:s produktionsprocess. 

Nackdelen är att produkten då inte blir specialanpassad när det gäller design och 

tillverkning, eftersom modularizers passar bäst ihop med component swapping 

modularity, vilket betyder att design och tillverkning redan har skett innan kunden 

involveras och det leder till att Bäckmans stenhuggeri AB förbiser sitt koncept 

Specialsten. Därför anser vi att det ändock är fabrikanter som typ av 

kundinvolveringsgrad som passar bäst för Bäckmans stenhuggeri AB om de står 

fast vid konceptet Specialsten.  
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6. Slutsatser 

De teorier som vi har valt att inkludera i vårt arbete har inte idag applicerats av 

Bäckmans stenhuggeri AB men vi rekommenderar att de ska utveckla Specialsten 

genom tillämpning av de teorier som redovisats. 

Nedan följer de resultat vi kommit fram till gällande om Specialsten är något 

Bäckmans stenhuggeri AB bör satsa på eller ej. Vidare framförs kritik till den 

genomförda studien samt förslag på framtida forskning.  

6.1. Utsikter för Specialsten 

I vår undersökning har det visats att kundsegmentering för Bäckmans stenhuggeri 

AB i dagsläget inte är utrett. Det som Bäckmans stenhuggeri AB har grundat sin 

kundsegmentering på var enbart klassificering av kundgruppen (företagskunder) 

och utgått från en missledande variabel om att alla företagskunder uppvisar samma 

behov som krogen Koriander. En engagemangsmodellsstrategi för val av kunder är 

redan genomförd i samband med vår kundundersökning. Den baseras på en direkt 

ansats, där vi samlade in information om kundernas förväntningar på produkten 

(Specialsten). Därigenom lyckades vi få fram att kunderna uppvisar olika behov. 

Med hjälp av resultatet från engagemangsmodellsstrategin kan Bäckmans 

stenhuggeri AB sedan ändra på kundernas uppvisade tankemönster genom 

balansmodellen. Balansmodellen används när ett företag vill bevara eller förhindra 

ett beteende hos kunder, eller när de vill skapa ett beteende som inte finns 

(Söderlund 1998). Till exempel framkom det i våra telefonintervjuer med informant 

sex (som renoverar Harrys krogar) att intresse för Specialsten finns om det bevisas 

att det är lönsamt för honom att använda sten som inredningsmaterial istället för 

trä. Samma sak gäller informant fjorton vid Best Western i Karlstad som var positiv 

till idén bakom att använda sten som inredningsmaterial men var skeptisk över 

hållbarheten. Dessa två kunder kan komma att bli potentiella kunder till Bäckmans 

stenhuggeri AB. Därefter om stenhuggeriet vill skapa en kundsegmentering skall 

även det tredje steget genomgås. Steget är bearbetning av kundvalen. Det innebär 

att erbjudanden skapas och skall matcha varje utvald kunds behov.  

Vi har också diskuterat om Specialsten handlar om produktdifferentiering.  Det 

som då framkom var att produktdifferentiering genom Specialsten i dagsläget inte 

äger rum. Slutsatsen grundas på svaren vi fick av de konkurrerande företagen 

angående Specialstens unikhet på marknaden, eftersom de redan erbjuder 

specialtillverkad sten. För att kunna skapa en produktdifferentiering 

rekommenderar vi Bäckmans stenhuggeri AB att först utgå från att skapa ett 
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kundsegment för Specialsten med hjälp av de aktiviteter som Söderlund (1998) 

konstaterar och vi diskuterar i analysavsnittet. 

Vad det beträffar tjänstekonceptet var det uppfyllt om vi ser till den tidigare 

kunden krogen Koriander.  Däremot var det inte uppfyllt när vi istället ser till de 

potentiella kunderna, då ingen av dem idag hade ett uttryckt behov av Specialsten 

på grund av okunskap.  

Segmentering, differentiering och tjänstekonceptet betonar alla tre vikten av 

kundbehov. Avsaknaden av behov kan bero på många faktorer. En av faktorerna 

kan vara att Specialsten är ett nytt begrepp för många av de potentiella kunder som 

vi haft kontakt med. Det andra var den okunskap som råder om sten bland 

kontaktade potentiella kunder där en förutfattad mening om sten är att det är ett 

dyrt inredningsmaterial. 

När vi istället ser till tillverkningsprocessen av Specialsten kan den inte 

effektiviseras genom vertikal integration, utan det de kan göra är att skapa en mass 

customization genom att först använda sig av en typ av modularisering. Typen vi 

rekommenderar är cut to fit modularisering eftersom Bäckmans stenhuggeri AB:s 

Specialsten i grundfrom består av standardiserade stenblock som sedan bearbetas 

olika efter olika kunders önskemål. 

När det gäller kundinvolveringsgraden inom modularisering så anser vi att 

Fabrikanter kundinvolverings typ passar bäst vid Specialstentillverkning. Vi har 

också tänkt på framtida komplikationer som denna typ av kundinvolvering kan 

bära med sig i längden för Bäckmans stenhuggeri AB. Därför kan det i ett senare 

skede när fler referensobjekt finns att tillgå bli aktuellt med att övergå till 

modulizers som innebär en sen kundinvolvering i tillverkningsprocessen. Det ger 

Bäckmans stenhuggeri AB kontroll över sin tillverkning utan att kunden hindrar 

denna process.  

Avslutningsvis så har affärsidén bakom Bäckmans stenhuggeri AB:s Specialsten 

potential. Det som dock är viktigt för stenhuggeriet är att marknadsföra vad som är 

möjligt att skapa i sten och med vilka stensorter. På det sättet får de respons från 

kunderna om vad som efterfrågas, vilket senare hjälper Bäckmans stenhuggeri AB 

att skapa en förståelse för kundens behov.  
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6.2. Återkoppling till frågeställningen 

 Är konceptet bakom Specialsten unikt på stenmarknaden? 

Nej, konceptet bakom Specialsten finns i dagsläget på marknaden. Nästan alla 

konkurrenter som vi har haft kontakt med genom telefonintervjuer erbjuder 

sina kunder bearbetning av sten efter deras smak och önskemål. 

 Finns det marknadspotential för Specialsten?  

Det finns en marknadspotential eftersom de konkurrerande företagen inte tänkt 

marknadsföra specialtillverkad sten som en ny produktkategori. Vad det 

beträffar kunderna finns det potential även här för Bäckmans stenhuggeri AB 

eftersom intresset av denna typ av sten finns.  

 Riktar sig Bäckmans stenhuggeri AB mot rätt segment när det gäller 

kundgruppen företag? 

Nej, Bäckmans stenhuggeri AB riktar sig mot fel segment eftersom 

undersökningen visade att kunderna inom det tänkta segmentet är av heterogen 

karaktär, vilket gör att det skapas olika segment beroende på vilka kunderna är.  

 Stämmer kundens förväntningar överens med det erbjudande som 

Bäckmans stenhuggeri AB erbjuder?  

Specialsten är nytt för Bäckmans stenhuggeri AB och de har enbart genomfört 

försäljning av Specialsten till en kund, vilket var krogen Koriander. Kunden var 

nöjd och tillfredställd med resultatet. Förväntningarna i krogen Korianders fall 

stämmer överens med vad Bäckmans stenhuggeri AB erbjuder.  Dock är svaret 

på denna fråga lite vagt eftersom resultatet är baserat på en kund.  

 Går det att skapa Mass customization för tillverkningsprocessen av 

specialsten och i sådana fall vilken typ av modularisering passar Bäckmans 

stenhuggeri AB? 

Ja, det går att skapa genom att använda cut to fit modularisering och välja 

fabrikanter som kundinvolveringsgrad. 
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6.3. Kritik till studien 

Angående respondenternas svar vid intervjuerna med hotellen så har 

kostnadsaspekten inte varit ett problem. Det beror på att de vi intervjuade inte haft 

befogenhet över att besluta hur och när utbytet av inredningen bör äga rum. Dock 

har vi försökt få tag i de personer som har befogenhet att besluta om sådana 

situationer men vi lyckades inte nå de personerna. Vi har även försökt att nå 

huvudkontoren till de olika hotellkedjorna men när vi pratat med huvudkontoren 

menar de att besluten om renoveringar fattas av varje enskilt hotell men de enskilda 

hotellen hänvisade till att besluten fattas av styrelsen. Styrelsen till hotellen ser 

också annorlunda ut, till exempel Scandic hotell i Karlstad som är tre fristående 

hotell men arbetar ihop vid sådana här beslut.  

6.4. Framtida undersökningar 

För framtida forskning skulle det vara intressant att undersöka om 

krogrepresentanternas uppfattning om sten som inredningsmaterial skulle ändras 

om de fick en prisuppgift på vad det kan kosta och förslag på vad som kan skapas 

av sten. Genom att undersöka betalningsviljan mer ingående för specialtillverkad 

sten genom att ge kunder riktpriser och efter det undersöka betalningsviljas hos 

dessa. Bäckmans stenhuggeri AB borde därför ägna tid åt att komponera tydliga 

prislistor över sitt Specialstenssortiment. Exempelvis skulle prislistan kunna bestå 

av olika grundobjekt av Specialsten och att det sedan finns en till prislista som 

tydligt visar vad den extra bearbetningen av stenprodukten skulle kosta. Även 

bilder av tidigare specialstensprojekt som till exempel urinoaren på krogen 

Koriander för att kunden tydligt skall kunna se vad som är möjligt att tillverka.  
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Bilaga  

Frågor till konkurrenter 

1. Vad erbjuder ni för stensortiment? 

2. Om informationen finns på hemsidan, frågar vi om vad de erbjuder utöver det.  

3. Vilken service erbjuder ni?  

4. Vad har ni för leverantörer? Förtydligande Svenska eller importerar ni sten? 

5. Vad har ni för leveranstid? Ut till kund, är det olika leveranstid beroende på 

vilken produkt som beställts? 

6. Har kunderna möjlighet att själva komma med förslag på utformningen och 

designen av produkterna? 

Om ja, vilka produkter? Är det något som efterfrågas i stor utsträckning? 

7. Vad är ni extra bra på? 

Tack så mycket för er medverkan! 

Frågor till potentiella kunder 

1. Hur ofta byter ni ut inredningen? till exempel på era toaletter och bardiskar 

2. Anlitar ni någon entreprenad för renoveringsjobben?  

Om ja, vilken?  

Om nej, vem gör det?  

3. Har ni en förutbestämd mall på hur interiören måste se ut som ni måste följa vid 

renovering? 

4. Vad tycker du om sten som inredningsmaterial? 

5. Hade du velat att ett företag skulle kunna erbjuda bearbetning av sten efter din 

egen design och önskemål? Till exempel olika interiörer i sten såsom en urinoar i 

sten, handfat i sten, bardisken i sten eller andra inredningsattiraljer. Bara fantasin 

sätter begränsningarna.  

Om ja, Kan du tänka dig betala extra för att få produkten utformad efter dina 

designönskemål?  
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Om nej, okej varför inte? tack så mycket för din medverkan.  

6. Känner du till Bäckmans stenhuggeri AB? 

Om ja, på vilket sätt känner du till dem? 

7. Innan sa du att du hade velat köpta en sten där stenen utformas efter din egen 

design och dina önskemål, är det någon speciell specialdesignad produkt som du 

skulle vara intresserad av? 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


