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Inledning

Denna magisteruppsats är skriven av Jonas Nilsson och Martin Jonsson höstterminen 2006 via

Logistikprogrammet på Södertörns Högskola. Att skriva uppsatsen har varit lärorikt och 

intressant. Skribenterna har här kommit i kontakt med flera intressanta företag och 

hjälpsamma personer. Skribenterna vill därför passa på att framföra ett varmt tack till 

uppsatshandledare Eron Oxing och våra kära opponenter Cecilia Bergliden och Madeleine 

Nilsson för kritik granskning. Ett tack riktar vi även till Niklas Östman på Polarbröd och Ulf

Karlsson på Pågen för hjälp med undersökningen. Tack även till Marie Nilsson och Björn 

Jelvegård på COOP, som har hjälpt oss att distribuera frågorna till butikerna. På Hemköp 

tackar vi respondenterna som har svarat på vår kundenkät.

------------------------ ------------------------

Jonas Nilsson Martin Jonsson
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Sammanfattning

Examensarbete i Företagsekonomi, Södertörns Högskola, Magisternivå, Höstterminen 

2006

Författare: Martin Jonsson och Jonas Nilsson

Handledare: Eron Oxing

Titel: Kundtillfredsställelse i livsmedelsbranschen - Kundvård och Logistik

Problembakgrund: Hur gör företagen för att upprätthålla en god relation med sina kunder? 

Hur klarar företagen att anpassa sig för att hålla god kvalitet och hantera logistiska 

problemlösningar med bibehållet goda relationer?

Syfte: Att undersöka hur svenska livsmedelsproducenter gör för att förvalta och utveckla 

relationerna med sina kunder samt maximera kundnyttan genom ett logistiskt synsätt.

Resultat: Båda leverantörerna anser att sitt respektive varumärke är starkt och att kunderna 

väljer varumärket före produkten. Kunderna å andra sidan säger att de väljer produkten före 

varumärket. Likheterna mellan de båda företagens arbetssätt är stora, förutom deras 

logistikstrategier. Det vill säga på vilket sätt som logistiken anses ge störst kundnytta i form 

av konkurrenskraft. 

Främsta skillnaden hos leverantörerna för att skapa mervärde åt kunden, är att Pågen arbetar 

med personliga relationer genom butikssäljarna. Polarbröd skapar mervärdet genom Polfärskt 

personal samt automatisk orderläggning i Pipe chain. Företagen hanterar avlastning och 

plockning i butikerna vilket minskar personalbehovet från butikens sida. Pågen har 

transportbilar som inte är så kallad ”fullhöjd” och därmed kommer åt att lasta av vid alla 

lastkajer. Polarbröd överlåter till distributören Polfärskt att sköta anpassningen till kundernas 

godsmottagningar. Enkäterna visar att respondenterna är nöjda med de båda leverantörernas 

kundanpassningar.
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Abstract
Master´s Degree. Södertörns University College. Autumn 2006.

Authors: Martin Jonsson and Jonas Nilsson

Professor: Eron Oxing

Title: Customer satisfaction in grocery industry – Relationship management and the supply 

chain.

Background: How do companies maintain good relations to their customers? How do 

companies adapt in order to keep high standards and deal with logistics problem solving and 

still keep good relations to their customers?  

The main objective of the study: To find out how Swedish grocery industries maintain and 

develop relations to their costumers with maximum costumer satisfaction from a logistic point 

of view.

Results: Both suppliers think that their brand is vital and that the costumers choose the brand 

instead of the product. The costumers on the other hand say that they choose the product 

instead of the brand. The suppliers’ way of dealing with the costumers are almost the same 

except their strategies regarding logistics. 

Between Polarbröd and Pågen the main differences are how customer value is created. Pågen 

has a classic sales structure were the orders are registered by personal to personal contact.

Polarbröd is making the orders through an auto misted computer system. To classify which 

system that is to prefer is a matter of taste. Does the customer prefer less contact or does he 

prefer the personal contact of communication. The survey result shows that the differences 

between Polarbröd and Pågen is not significant and cannot be stated. But some differences has 

been noted. 



KUNDTILLFREDSSTÄLLELSE I LIVSMEDELSBRANSCHEN – KUNDVÅRD OCH LOGISTIK

D – Uppsats Södertörns Högskola ht. 2006

iv

Innehållsförteckning
1 Bakgrund ........................................................................................................................... 1

1.1 Problemdiskussion ............................................................................................................... 2

1.2 Problemfråga........................................................................................................................ 3

1.3 Syfte....................................................................................................................................... 3

2 Metod ................................................................................................................................. 4

2.1 Angreppssätt......................................................................................................................... 5

2.2 Datainsamling....................................................................................................................... 5

2.3 Dataanalys ............................................................................................................................ 7

2.4 Metodkritik........................................................................................................................... 7

3 Teoriavsnitt ...................................................................................................................... 10

3.1 Involveringsteorin .............................................................................................................. 10

3.2 Kontroll av logistiken ........................................................................................................ 12

3.3 Kunders uppfattning av pris, kvalitet, värde och service............................................... 16

3.4 Teoretisk referensram ....................................................................................................... 22

4 Empiri .............................................................................................................................. 24

4.1 Intervju av Polarbröd........................................................................................................ 24

4.2 Intervju av Pågen............................................................................................................... 28

4.3 Kundenkät .......................................................................................................................... 30

5 Analys............................................................................................................................... 32

5.1 Involveringsteorin .............................................................................................................. 32

5.2 Kontroll av logistik ............................................................................................................ 33

5.3 Upplevda värden ................................................................................................................ 34

6 Resultat ............................................................................................................................ 35

7 Slutsats ............................................................................................................................. 36

8 Förslag till framtida forskning ....................................................................................... 38

9 Kritisk granskning........................................................................................................... 39

9.1 Validitet............................................................................................................................... 39

9.2 Reliabilitet........................................................................................................................... 39

9.3 Generalisering .................................................................................................................... 39

Källförteckning........................................................................................................................ 41

Källförteckning........................................................................................................................ 41

Bilagor ..................................................................................................................................... 43

Bilaga 1: Frågor till leverantör och deras kunder ....................................................................... 43

Bilaga  2: Svar på kundformuläret................................................................................................ 47



KUNDTILLFREDSSTÄLLELSE I LIVSMEDELSBRANSCHEN – KUNDVÅRD OCH LOGISTIK

D – Uppsats Södertörns Högskola ht. 2006

v

Bildförteckning

Figur 1 Syntesmodell, egen modell............................................................................................ 4

Figur 2 Motivation och beslutsmodell ..................................................................................... 11

Figur 3 Modell över MA:s påverkningsfaktorer ...................................................................... 13

Figur 4 Relationslönsamhetsmodell ......................................................................................... 17

Figur 5 Länk mellan servicekvalitet och kundtillfredsställelse................................................ 18

Figur 6 Länk mellan kundnöjdhet och relationsstyrka............................................................. 19

Figur 7 Länk mellan relationsstyrka och relationens tidshorisont ........................................... 20

Figur 8 Länk mellan relationens tidshorisont och kundrelationens lönsamhet ........................ 21

Figur 9 Teoretisk referensram .................................................................................................. 23



KUNDTILLFREDSSTÄLLELSE I LIVSMEDELSBRANSCHEN – KUNDVÅRD OCH LOGISTIK

D – Uppsats Södertörns Högskola ht. 2006

1

1 Bakgrund
I den moderna globaliserade världen är många marknader öppna och konkurrensen kommer 

från flera håll. Samtidigt skapar den globaliserade världen möjligheter till nya affärer. Många 

gånger är tillverkningsmarknader och avsättningsmarknader geografiskt separerade. De 

geografiska avstånden ställer krav på kontroll på flödena av varor, information samt 

betalningar. Detta leder till ökat fokus på Supply Chain Management (SCM) och logistik.

Institute of Supply Management definierar SCM-begreppet som följer: “The design and 

management of seamless, value-added processes across organizational boundaries to meet the 

real needs of the end customer”. (Gunlach et al. 2006 s. 430) Supply Chain Management 

innefattar alltså ett bredare interorganisatoriskt perspektiv på flöden och processtyrning, än 

vad logistiken gör. Logistiken däremot har ett större fokus på de fysiska flödena. Council of 

Supply Chain Management Professionals uttrycker det på följande sätt. “That part of supply 

chain management that plans, implements and controls the efficient, effective forward and 

reverse flow and storage of goods, services, and related information between the point of 

origin and the point of consumption in order to meet customers’ requirements”. (Gunlach et 

al. 2006 s. 431) Man kan därmed säga att logistiken är som Supply Chain management i dess

exekutiva form. Trycket på logistiken ställer krav på god styrning och kontroll för att varan 

ska komma fram i rätt tid, till rätt plats och i rätt skick. Intressenterna i denna process är 

många och relationerna dem  emellan är viktiga för en effektiv kommunikation.

Hur påverkar då detta slutkonsumenten? En slarvig logistikkedja kan exempelvis leda till 

skada på information och varuflöden vid transport och kommunikation. Konsumenter som 

efter köp upptäcker att en vara är skadad blir troligen besvikna och misstänksamma mot 

butiken och varumärke. Vilket i sin tur kan sänka konkurrenskraften, Elgh & Ericsson säger 

(2006) ”Kravet från kunden är inte bara låg prisnivå, utan också förmåga att snabbt och 

flexibelt svara upp mot de förändrade behov och önskemål när det gäller kundanpassade, 

skräddarsydda produkter och tjänster. Detta, i sin tur, kräver djupa kunskaper om kundens 

behov och beteende, vilket leder till utvecklingen av det som skulle kunna kallas agile

logistics (enkelt översatt ”kvick logistik”, skribenternas notering). Det vill säga att sista ledet 

– konsumentledet ”the last mile” i flödet från råvaruleverantören till slutlig förbrukare blir 

avgörande för framgång”. (Elgh & Ericsson 2005 s. 55-58).
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Electrolux är medvetna om problemet och arbetar med kundorienterade logistikkedjor. I en 

intervju med tidningen Inköp och Logistik (2005) berättar de om sin metod. I artikeln talas det 

om begreppet Demand Chain Management, DCM som ett centralt begrepp. DCM syftar på 

det fokus som ligger på slutkundens/konsumentens roll vid utformning av logistiklösningarna. 

I princip innebär DCM att företag sammanför marknads- och säljsidans kunskap om 

efterfrågeskapande aktiviteter och kundernas behov och beteende, med logistiksidans kunskap 

om hur efterfrågan tillfredsställs genom hög servicenivå. Electrolux säger ”Det är alltså frågan 

om att länka ihop marknadsförarens kunskap om kundvärde med logistikerns kunskap om 

effektiv leverans. Det gäller att identifiera värdesegment genom att fråga sig: Vad är det våra 

kunder värdesätter? Sedan definieras ett "värdepaket" genom att översätta kraven till ett 

konkret erbjudande”. (Elgh & Ericsson 2005 s. 55-58)

I korthet kan sägas att artikeln belyser hur organisationen kan arbeta för att logistiken ska bli 

den distributionsapparat som på kort tid kan leverera det som kunden förväntar sig och vill 

betala för. Detta kan ske genom att ha starkt kundorienterat fokus. Christian Grönroos 

diskuterar detta ämne i sin artikel The relationsship marketing process (2004). Där framgår att 

företag måste ha en holistisk syn på sitt sätt att arbeta med kunderna eftersom kunderna i sig 

har det på företaget. Om de vill ha en god relation med sina kunder måste de kommunicera 

och interagera med dem. Genom detta kan parterna föra en dialog som kan leda till att värde 

skapas för båda parter.

1.1 Problemdiskussion

Leverantören vill att kunden värdesätter varorna för att kunden fortsättningsvis ska föredra 

företagets utbud. Samtidigt får detta inte skapa så pass höga förväntningar, att de inte kan 

införlivas. För att se på ett exempel på en känslig bransch. Livsmedelsbranschen har många 

kunder, känsliga varor. Alla människor är slutkonsumenter av dessa livsmedel och har olika 

toleransnivå för varans skick. Om varans skick är dåligt kan det leda till minskad försäljning 

eller i värsta fall förlorade kunder. Det vill säga uteblivna intäkter och vinster för både 

leverantörer som butiker. Tillverkande företag borde alltså ha ett lika stort intresse av att ha 

kontroll över produktens kvalitet som att kunna tillfredställa kunderna (butikerna) och

slutkonsumenterna.
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Exempelvis får grönsaker inte bli frysskadade, mjölet inte fuktigt och frysta varor får inte tina. 

ICA:s distributionsnät kan här exemplifiera många och långa dagliga transporter. De hanterar 

dagligen 26 000 fyllda rullburar, 10 000 mil dagligen, det blir 2,5 varv runt jorden i främst 

lastbil. (Sonne 2005, nr. 4 s. 20).

Relationen mellan butik och leverantör kan vara längre eller kortare. Båda parter är 

intresserade av förbättrad konkurrenskraft. Det kan de uppnå genom att samarbeta, och en 

längre relation utgör en grogrund för integration och kostnadseffektivitet. Integration kan leda 

till snabbare och effektivare kommunikation, och samtidigt kontroll av gods samt andra 

flöden. Mitt i detta effektivitetsflöde kommer frågan om kundnytta. Vad vill kunden 

egentligen ha. Långsiktighet är svårt att uppnå om inte kunden är nöjd. Kundnöjdheten 

uppstår i det enkla resonemanget att erbjuda vad kunden vill ha. En längre relation leder till 

lärdom, erfarenhet och anpassningsförmåga efter kundens krav. För att anpassning ska kunna 

ske måste någon eller båda parter involvera sig och fråga eller berätta vad som önskas. 

Speciella önskemål kan finnas angående service och produktkvalitet eller leveransservice.

1.2 Problemfråga

Hur gör företagen för att upprätthålla en god relation med sina kunder? Hur klarar företagen 

att anpassa sig för att hålla god kvalitet och hantera logistiska problemlösningar med 

bibehållet goda relationer?

1.3 Syfte

Att undersöka hur svenska livsmedelsproducenter gör för att förvalta och utveckla 

relationerna med sina kunder samt maximera kundnyttan genom ett logistiskt synsätt.
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2 Metod

Kundnytta och stärkta relationer är en problematik som äger två aktörer leverantör och kund. 

Leverantören agerar och väcker en respons hos kunden men vilken är responsen och hur kan 

att leverantörens åtgärder mätas och värderas? För att mäta om de främjat relationen och gett 

kundtillfredsställelse, kommer leverantörer att intervjuas och kunder att utfrågas. Om 

företagen har produkter som är känsliga antas det att kunderna kommer att ge en omedelbar 

respons eftersom konsumenten är vaksamma och därmed är kundtillfredsställelsen känsligare. 

Därför är det bra om leverantörerna i undersökningen äger sådana produkter. Flera liknande 

leverantörer med likartade produkter behöver undersökas för att identifiera skillnaderna. 

Svaren kan sedan jämföras för att se likheter och skillnader. Dessa likheter och skillnader 

mellan leverantörernas agerande kan sedan värderas som mer eller mindre lyckade genom 

kunderna. Kunderna får därför svara på en enkät som används som betygsättning på 

leverantörernas arbete. Genom detta ska undersökningen kunna svara på hur företagen gör, 

och om det maximerar kundnyttan.

Syntesmodellen nedan illustrerar hur involveringen är uppbyggd av dialog och 

leveransservice mellan leverantören och kunden, som i slutändan leder till kundnytta.

Syntesmodell som grafiskt beskriver förhållandena mellan teorierna i denna 
uppsats

KundLeverantör Dialog och
Leveransservice

Kund-
nytta

Involvering

Jonsson & Nilsson (2006)

Syntesmodell som grafiskt beskriver förhållandena mellan teorierna i denna 
uppsats

KundLeverantör Dialog och
Leveransservice

Kund-
nytta

Involvering

Jonsson & Nilsson (2006)

Figur 1 Syntesmodell, egen modell
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2.1 Angreppssätt

Undersökningen behandlar strategier för underhåll av kundrelationer. Studien kommer att tas i 

form av en kvalitativ undersökning eftersom relationer är baserade på olika egenskaper och 

tolkningar. Det vill säga, för att förstå deras agerande måste de bakomliggande faktorerna för 

processerna förklaras. Heine Andersson utrycker det i boken Vetenskapsteori och metodlära –

en introduktion, om den kvalitativa metoden. Vidare hävdar Andersson att utgångspunkten för 

de kvalitativa metoderna är att varje fenomen består av en unik kombination av kvaliteter eller 

egenskaper, och att man därför inte kan mäta eller väga det. Andersson menar att forskaren 

lägger vikt vid att forskningsobjektet uppfattas som ett subjekt, och ser forskningsprocessen 

som en kommunikationsrelation. Det vill säga att forskaren deltar i en 

tvåvägskommunikation. (Andersson 1990, s. 71)

I denna uppsats har författarna valt att avgränsa sig till utgående logistik (distribution) för att 

på lämpligt sätt kunna svara på syftet. Därmed kommer inte ingående logistik att behandlas,

det vill säga materialplanering och produktionsplanering. Undersökningen har ett 

mikroperspektiv, vilket betyder att uppsatsen studerar subjektet på företagsnivå. 

2.2 Datainsamling

2.2.1 Insamling av primärdata

På grund av det geografiska avståndet till leverantörerna, Malmö respektive Älvsbyn kommer 

de att intervjuas per telefon. Urvalet av vilken person som har valts att svara på frågorna från 

respektive företag har utgått från subjektivt urval (Denscombe 2000, s. 23). Frågorna kommer 

vara standardiserade men inte strukturerade i samma grad. Det innebär att de kommer att vara 

förutbestämda och komma i en bestämd ordning enligt mall. Frågorna återfinns i bilaga. För 

att dokumentera intervjun kommer anteckningar att tas och intervjun kommer även att spelas 

in i den mån respondenten accepterar detta. Genom intervjuerna kommer det inte att kunna 

sägas ifall någons system är bättre eller sämre, eftersom företagens strategier och agerande 

inte kan sägas vara fel. 

Bedömning av systemet kommer att avgöras i en enkätundersökning bland leverantörernas 

kunder, butikerna. Enkätundersökningen kommer att ske via en hemsida på Internet som 

automatiskt placerar alla svar i en databas. De responderande kunderna som går in på 
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hemsidan blir automatiskt tilldelade att svara på frågor om Pågen eller Polarbröd efter 

varannan-principen.  Denna princip innebär att varannan gång någon går in på hemsidan blir 

respondenten tilldelad att svara på frågor om Pågen respektive Polarbröd.

Frågorna som kunderna kommer att få svara på kommer att vara strukturerade och 

standardiserade för att de lätt ska kunna hanteras som en homogen grupp. Teoridelen till 

denna uppsats tar upp flera modeller, många av frågorna i den Internetbaserade enkäten

kommer att vara utformade för att motsvara dessa modeller.

2.2.2 Insamling av sekundärdata

Företagsinformation kommer att sökas genom offentliga kanaler. Denna information är inte 

direkt påverkande för att undersöka uppsatsens syfte utan presenteras för att skapa en bild om 

företagen.

2.2.3 Urval

Inför uppsatsskrivandet undersöktes brödbranschen och dess uppsamlande organ. Det har 

varit svårigheter att få del av behövlig information från de organ som äger informationen. 

Därför har bekvämlighetsuirval bedömts som en bra metod, för att komma i kontakt med 

informanter från brödproducerande.företag.

De företag som kunde vara aktuella för intervju efterforskades genom en empirisk studie. 

Företagen antecknades och kontaktades, två företag svarade och har sedermera intervjuats.

Valet av informanter i telefonintervjun baseras på att det ska vara den i företaget som har 

överblick över distributionen och kontakt med butikerna. Uppsatsens urval avgränsar sig till 

brödbranschen genom Polarbröd och Pågen samt deras kunder i Storstockholm. Båda 

företagen har produkten kakbröd (som är matbröd) och definierar den genom att den bakas 

per kaka och inte i hel limpa. Brödet innehåller inte heller något konserveringsmedel vilket 

ger en teknisk utmaning för att brödet ska hållas färskt i butik och bidra till kundnytta.

Kundgruppen som svarar väljs ut på liknande sätt som leverantörerna genom 

bekvämlighetsval och empirisk förstudie. Kända butikskedjor antecknades och kontaktades, 

COOP svarade positivt och bistod med att skicka ut förfrågan om att delta i 
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enkätundersökning. Hemköp hade e-postadresser på hemsidan, vilka kopierades in i e-post

som skickades ut.

2.3 Dataanalys

För att undersöka företagens motiv till sitt agerande måste vi förstå hur relationen till 

kunderna är uppbyggd. Teorimodellerna kopplas till en syntesmodell för att beskriva hur 

företagen förväntas bete sig. Intervjuerna kommer att utvärderas genom en analys av 

meningsinnehåll (Johannesen 2003, s. 109-115). Metoden bygger på att intervjuerna 

analyseras i fyra steg. 1. Helhetsintryck och sammanfattning av meningsinnehåll; 2. koder, 

kategorier och begrepp; 3. kondensering; 4. sammanfattning. Genom jämförelse av 

sammanfattning och teori kan avvikelser i respondenternas metodik utrönas.

Kundenkäten är strukturerad och standardiserad, respondenterna kommer att kunna svara på 

en femgradig skala, där 1 är dåligt betyg eller negligerande, medan 5 är positivt eller jakande.

Vissa frågor är utformade så att de ska kunna härledas till att passa in i teorimodellerna. Vid 

god svarsfrekvens kan statistiska sambandsanalyser företas för att klargöra vilka 

frågeställningar som är beroende av varandra.

Den sekundära datan behöver ingen tolkning, den består av fakta som siffror och presentation

om företagets position på marknaden.

2.4 Metodkritik

Frågorna om strategier och uppfattning av omvärlden som behandlas i denna uppsats är av 

subjektiv art och skiljer sig åt mellan företagen. Uppsatsen behandlar centrala mekanismer 

som styr kvalitet, logistik och relationer mellan leverantören och kunden. Eftersom strategier 

är situationsanpassade kommer det inte att vara möjligt att värdera företagens strategier som 

bättre eller sämre.

2.4.1 Validitet

Intervjuerna kommer att ske med litet urval och få respondenter i begränsat geografiskt 

område och i form av en tvärsnittsundersökning. Hade tidsramen varit större för uppsatsens 

arbete kunde författarna ha använt sig av metodtriangulering. (Denscombe 2000, s. 103) 

beskriver detta arbetssätt i sin bok Forskningshandboken; Forskaren utnyttjar flera metoder 
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för att undersöka samma fenomen. En jämförelse görs sedan mellan de olika resultaten. Om 

forskaren finner hög grad av samstämmighet ökar validiteten.

Kundenkäten kunde ha utvecklats med öppna frågor för att få djupare svar för de olika 

frågeområdena. Validiteten hade på detta sätt kunnat nå en högre grad.

2.4.2 Reliabilitet

Respondenterna kommer från allmänt kända företag och har lång arbetserfarenhet. Det finns 

en risk för att de inte vill stå i dålig dager och att de svarar på frågor fast de inte är tillräckligt 

säkra. Genom att respondenterna är utvalda genom bekvämlighetsurval så påverkas 

reliabiliteten negativt. Urvalsmetoden kommer att leda till att informationen som lämnas 

endast avspeglar några få aktörer bland många.

I och med att intervjuerna sker per telefon och endast är antecknade och ljudinspelade kan inte 

outtalat kroppsspråk som påverkat intervjuerna räknas med i analysen. Risken finns även att 

respondenterna känner sig obekväm med ljudinspelningen och att de inte svarar fullt ut. 

Genom inspelning säkras informationen och respondentens exakta uttalanden. Materialet som 

sammanställs om företaget kommer att återsändas till respondenterna för kommentar och 

eventuella förtydliganden eller kompletteringar. På så sätt kan oavslutade tankar kompletteras 

och faktabortfall korrigeras.

Uppsatsen grundar sig på två leverantörsintervjuer och en kundenkät. Kundenkäten kommer 

att finnas på en Internetsida där respondenterna delas upp enligt varannan-principen och 

svarar på vad de anser om ett av företagen. Kontrollen av om respondenten är rätt person att 

fråga är liten. Respondenten kan vara påverkad av personliga erfarenheter och svarar extremt.

Eftersom kontrollen av respondenterna är minimal kan bortfallet bli stort. Reliabiliteten kan 

därmed bli låg.

De offentliga kanaler som används för insamlandet av sekundärdata, det vill säga fackpress 

och årsredovisningar är till sin natur redan filtrerade genom skribenter och styrelser. 

Informationen antas inte vara primär och ska inte påverka resultat om företagens relationer.
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2.4.3 Generalisering

Test av reliabilitet genom test-retest metoden skulle kunna genomföras i mån av tid. 

Resultatet från leverantörsintervjuerna skulle på kort sikt troligen inte bli annorlunda, 

eftersom de agerar långsiktigt och strategierna är lagda. Svaren på kundenkäten skulle kunna 

bli annorlunda eftersom svarsbenägenheten skulle kunna förändras beroende på hur 

hjälpsamma de olika kunderna skulle vara. Vid en öppen enkät hade respondenterna kunnat 

uttrycka sig mer exakt vad som de anser om respektive fråga. Den fara som ligger i att ha en 

omfattande enkät är att det hade blivit färre svar och större internt bortfall. Undersökningen 

kommer att vara branschspecifik till brödbranschen och Storstockholmsområdet, det gör det 

svårt att applicera resultaten på andra branscher och marknader.
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3 Teoriavsnitt

Syftet med uppsatsen att: ”Undersöka hur svenska livsmedelsproducenter gör för att förvalta 

och utveckla relationerna med sina kunder samt maximera kundnyttan genom ett logistiskt 

synsätt”. Uppsatsen grundar sig därför på teorier inom logistik och relationsmarknadsföring.

För att en relation ska bli lönsam och varaktig behövs en dialog mellan leverantör och kund. 

Denna dialog kan bara ske om de olika parterna känner sig involverade med varandra på 

något sätt. Involveringsteorin är utvecklad utifrån produktförsäljning men den används 

analogiskt inom relationsmarknadsföringen. Företag kan vara höginvolverande eller 

låginvolverande i en relation. Relationerna kan inte sägas vara riktiga eller felaktiga när det 

gäller involveringsnivå. Men ju närmare samarbete parterna har desto mer involverade blir de 

med varandra.

Kontroll av logistiken är viktig vid distribution av varor därför att det påverkar kundens 

tillfredsställelsegrad. Tillfredsställelsegraden upplevs olika beroende på kundens och 

leverantörens agerande i relationen. En positiv kundnytta kan bedömas utifrån ett 

kvalitetsperspektiv.

Både Grönroos och Zeithaml har behandlat ämnet om kundernas uppfattning av pris, kvalitet, 

värde och service. Zeithaml (1988) förklarar att kundtillfredsställelse uppstår när uppfattat 

värde är minst detsamma som förväntat värde. Grönroos skriver om kundens uppfattning av 

kundnyttan, Perceived Service Quality (PSC) (1994). Där förklaras hur kunden värderar 

leverantörens erbjudande.

3.1 Involveringsteorin

Involveringsteorin behandlar hur konsumenter mer eller mindre är involverade i sina köp av 

varor. I en artikel i Journal of advertising research (1991) beskriver Rossiter, Percy och

Donovan hur kunder involverar sig vid inköp. Författarna utgår från en tidigare teori kring 

involvering, deras modell presenteras nedan, i Figur 2 Motivation och beslutsmodell, med en 

utförlig beskrivning strax under. Meningen med teorin är att förklara hur företags 

kommunikationsbehov hänger ihop med kundens motiv. Det vill säga hur kommunikationen 

hänger ihop med kundens kunskap om varumärket och kundens motivation, samt vilka beslut 
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som kunden måste göra för att handla. I relationsmarknadsföringen används termen 

erbjudande för det som företagen säljer och erbjudandet inkluderar produkt och tjänster i en 

mix. I slutändan visar modellen hur företagens erbjudande mix, är beroende av 

involveringsgrad och vilken motivation (eller beroende) som råder mellan leverantör och 

kund.

Rossiter, Larry & Donovan (1991)

Rossiter-Percy Matrisen
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Figur 2 Motivation och beslutsmodell

Resonemanget utgår från kundens igenkänningshorisont. Det vill säga, hur väl känner 

konsumenten igen varumärket och dess erbjudande. Efter denna bedömning delas matrisen 

upp i höger och vänster halva. Vänster halva för de som har mindre kunskap om varumärket 
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och den högra för de som har större kunskap om varumärket och känner igen det när de är i 

butiken. Utöver detta påverkas kunden av varumärkets attityd som signaleras från företaget,  

genom marknadsföring. Varumärkes medvetenhet betyder att kunden känner till varumärket 

innan köpet. Kunden ser detta som nödvändigt för att det överhuvudtaget ska bli tal om affär.

Den undre figuren i Figur 2 är Varumärkets attityd är uppbyggd av två axlar, typ av beslut och 

typ av motivation. Den förstnämnda axeln, består av höginvolvering och låginvolvering. 

Konsumenter har högre involveringsgrad i de köp som anses vara av stor ekonomisk och 

känslomässig betydelse. Exempel på detta kan vara försäkring, bil, resor och dylikt. Låg 

involvering är mer vanligt när det gäller inköp av enklare varor, till exempel öl, godis, 

huvudvärkstabletter och liknande.

Den andra axeln, Typ av motivation, visar olika motiv till köpet. Informationsaktig är mer 

grundläggande behov medan omformbar är mer specifik. I artikeln tar författarna upp ett 

exempel på köp av bil. Valet av transportmedel är informationsaktig och valet av bilmärke är 

omformbart. (Rossiter, Percy & Donovan 1991, s. 13)

3.2 Kontroll av logistiken 

3.2.1 Inledning

Ett företag har olika konkurrensmedel till sitt förfogande, bland annat logistik. När företag 

koncentrerar sig på en viss marknad är det lämpligt, att de även anpassar sin logistik så att den 

passar marknaden. Logistiken ska agera stöd åt resten av organisationens satsningar på 

uppsatt mål. Det gäller samtidigt att inte fokusera företagets samtliga resurser på logistiken 

utan att se hur detta bara utgör en del i företagets totala konkurrensmedel. Bjerke tar upp olika 

punkter som företaget bör tänka över när det gäller logistiken. Han menar att företagen måste 

finna andra konkurrenssätt än att sträva efter sänkta logistikkostnader. Samtidigt som 

företagen inte kan förvänta sig att logistikenheten kan lyckas i alla lägen. För det kommer 

alltid att finnas utomstående faktorer som gör att affärsenheten ibland inte når sina mål. 

Bjerke föreslår att tänkandet inom organisationen måste skifta fokus, från minskning av 

logistikkostnaderna (MA-kostnader) till att konkurrera med hjälp av logistiken.
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I uppsatsen är det intressant att se hur transporter och fysisk hantering av varan påverkar 

resultatet i en relation. Som Figur 3 visar hur MA (synonymt med logistiken) har en 

betydande strategisk roll för företaget i stort.

3.2.2 Logistikens betydelse som framgångsfaktor

Inom leveransservice finns begreppet materialadministration (MA). Det är ett begrepp med 

många definitioner. I denna uppsats används följande definition ur Storhagens bok Logistik -

grunder och möjligheter. ”Här betraktas materialadministration (MA) och logistik som 

synonyma, men för att undvika förväxlingar kommer vi i denna bok i fortsättningen att endast 

tala om logistik och då innebörden av ett vidare ”managementperspektiv”, vilket nedbrutet på 

en lägre nivå även omfattar exempelvis omfattar materialstyrning”. (Storhagen 2003, Logistik 

- grunder och möjligheter s. 43) Det betyder att MA kan anses vara synonymt med logistik 

och därmed inkluderar styrning av lager och liknande utrustning; transport och distribution 

samt i viss mån produktion.

Att sänka MA-kostnaderna kan ge negativt utslag på flexibiliteten hos distributionen, 

lagerstorleken för bibehållen servicegrad, samt investeringskrav och inkuransrisker. Dessa 

leder i sin tur till ökade kostnader och ytterligare begränsad flexibilitet. Bjerke (1981) visar en 

modell, se Figur 3, som visar vilka faktorer som påverkar MA-politiken (strategier). 

Bjerkes tankemodell som visar Materialadministrationens (MA) 
påverkningsfaktorer.

MA-
politikRoll

Framgångs-
kriteria

Kritiska 
uppgifter

Bjerke (1981) 

Figur 3 Modell över MA:s påverkningsfaktorer
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Bjerkes tankemodell kan förefalla sluten men kan även tolkas som öppen. Cirklarna som de 

olika påverkningsfaktorerna står i kan kopplas till ett gemensamt mål med MA-politiken. 

Bjerke diskuterar MA-politikens tre olika faktorer Roll, Kritiska uppgifter och

Framgångskriterierna och konstaterar följande.

 Roll kan exempelvis vara en drivande kraft i ett företags marknadsstrategi.

Företag kan utveckla policys för hur de ska kunna utnyttja MA i konkurrenssyfte.

 Framgångskriteria kan till exempel vara flexibilitet när företaget agerar på en 

instabil marknad. 

 Kritiska uppgifter kan vara att företaget har ett väl fungerande 

tidplaneringssystem eller att transportutrustningen har en väl avvägd effektivitet.

Det måste naturligtvis råda samstämmighet mellan dessa tre faktorer för att konkurrenskraften 

ska vara stark. Om företaget upplever att de inte är konkurrenskraftiga kan det vara så att 

någon av dessa tre faktorer är undermåliga och att det inte råder balans i modellen.

(Bjerke, 1981, s. 5-13) 

3.2.3 Sårbarhet i ingående och utgående logistikflöden.

I sin artikel A conceptual framework of vulnerability in firms´ inbound and outbound logistics 

flows (2002) skriver Göran Svensson om vikten av att mäta sårbarheten i logistikflödet. Han 

hävdar att det är viktigt att just mäta detta eftersom då kan företag se om det finns någon 

störning i logistikflödet. Störningar kanske inte går att undvika helt men det går att minska 

dem till en acceptabel nivå. Som exempel tar han måtten servicenivå och avvikelse för att se 

om det förekommer någon störning eller inte i ingående och utgående flöde. En hög 

servicenivå signalerar en låg störningsfrekvens, det vill säga hög tillförlitlighet i logistiken. 

Avvikelser är bra att mäta eftersom detta sker oftare om tillförlitligheten är låg i 

logistikkedjan. Konsekvens och trend är två andra parametrar som är viktiga att titta på när ett 

företag ska avgöra om och var det finns störningar i ingående och utgående logistikflöde. 

Genom konsekvens ser företaget vilka negativa följder som detta får och tack vare trendmåttet 

kan det avgöras i vilken förändringsriktning störningen är på väg.

(Svensson 2002 s. 120-121)
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För att visa hur kvalitetsmätningen praktiskt kan läggas upp presenteras här nedan arbetet 

Improving Quality and Productivity in the logistics Process.  Rapporten belyser ett metodiskt

och strukturerat arbetssätt för att mäta logistikens effektivitet.

3.2.4 Leveransservice och kvalitetsmätning inom Logistiken

Kvalitetsmätning inom logistiken är inte en rakt-på-vetenskap utan är beroende av vad som 

finns i systemet och hur framgångskriterierna definieras. Fyra generella problemområden kan 

dock identifieras. På uppdrag av Council of Logistics Management, skrev Byrne och 

Markham 1991 rapporten Improving Quality and Productivity in the Logistics Process. I 

rapporten visas på problemområden som är mätbara och kan fungera som indikatorer på hur 

logistiken fungerar. De fyra områdena kan i sin tur delas upp i tre dimensioner. Genom att 

klargöra dessa fyra problemområden och tre dimensioner, kan kvaliteten inom logistiken 

mätas och följas upp på ett metodiskt sätt

Fyra problemområden

1. Leveransprecision: Hur tillförlitliga är leveranserna, hålls tiderna?

2. Komplett och ej förstörd last: Är godset helt när det kommer fram?

3. Korrekt fraktfaktura: Sköts de ekonomiska transaktionerna tillförlitligt?

4. Lämplig responstid enligt kunden för förfrågningar eller kundklagomål: Hur 

hanteras kunderna vid kontakt med företaget?

Tre dimensioner

a. Resultat: Vad förväntar sig kunden?

b. Diagnos: Varför har inte resultatet uppnåtts?

c. Konsekvens: Vilka effekter uppstår på grund av problemet?

(Byrne & Wiliam 1991 s. 284-287)
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3.3 Kunders uppfattning av pris, kvalitet, värde och service

I Journal of marketing (1988) diskuterar Zeithaml olika sätt att tolka värdet av varor och

tjänster. Det vill säga hur företagen kan hantera det eventuella glapp som kunden upplever 

mellan förväntat värde och uppfattat värde. Zeithaml presenterar en modell som han menar 

visar vad som påverkar uppfattningen kring varans pris, kvalitet och värde.  Resonemanget i 

att få kunden att köpa krävs att denne ser och är beredd att betala för det värde som denne ser 

i en vara. Varans pris, kvalitet och värde är en subjektiv uppfattning och beroende av kundens 

tolkning. Det talas då om förväntningarna på varan, det förväntade värdet. När kunden sedan 

använder varan skapar sig kunden ett varuvärde baserat på uppfattningen av den, det vill säga 

uppfattat värde. Zeithamls fortsätter med konstaterandet att kundtillfredsställelse uppstår när 

uppfattat värde är minst lika mycket som förväntat värde. Glappet där emellan är beroende av 

vilken bild och vilka förväntningar som kunden skapat sig om varan. Zeithaml menar att dessa 

förväntningar kan styras av företaget. I slutsatserna konstaterar Zeithaml att ”…medvetna 

strategier är anpassade efter kunderna och produkten eller nischen, och inte styrda av 

företagens policy”.

(Zeithaml 1988, s. 18)

3.3.1 Perceived service quality (PSQ)

Författarna till PSQ, Storbacka, Strandvik och Grönroos (1994) menar att det är en lägre 

kostnad för företaget att behålla kunder än att attrahera nya kunder. Resonemanget bygger 

vidare på Zeithamls tankar (se ovan) om kundens uppfattning av varans pris, kvalitet och 

värde, det vill säga de upplevda värdena. Hur ska företagen agera för att behålla och 

upprätthålla kundernas värdering av produkterna och företaget? Storbacka et al menar vidare 

att genom ett ständigt förbättringsarbete och upprätthållande av goda relationer och service till 

kunderna kan kunderna tillfredsställas. Genom dessa långsiktiga relationer kvarhålls kunderna

och stärks företagets konkurrenskraft. Storbacka et al har sammanställt en figur (Figur 4) som 

visar hur och vad som ligger bakom vinst och utkomst av kundrelation. 
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Grafisk illustration som visar hur relation och lönsamhet är bundna 
till varandra.

Storbacka, Strandvik & Grönroos (1994) 

Notera att de skuggade rutorna representerar etablerade paradigm.
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Grafisk illustration som visar hur relation och lönsamhet är bundna 
till varandra.

Storbacka, Strandvik & Grönroos (1994) 

Notera att de skuggade rutorna representerar etablerade paradigm.
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Figur 4 Relationslönsamhetsmodell

Storbacka et al föreslår ett ramverk där servicekvalitet leder till nöjda kunder som i sin tur 

leder till stärkt relation mellan kund och leverantör. Detta skulle leda till långsiktig relation 

som i sin tur ger lönsamhet. Det finns här fyra länkar för att långsiktigt lyckas med sina 

relationer till kund.

Länk 1. Relationen mellan servicekvalitet och den nöjda kunden. Visar hur relationen till 

kund kan se ut och hur kundens nöjdhet är beroende av servicekvalitet.

Länk 2. Relationen mellan den nöjda kunden och stärkta relationen mellan leverantör och 

kund. Teorin tar här upp frågan om hur företag kan stärka förhållandet/bandet till 

kunden.

Länk 3 Kopplingen mellan stärkta relationen och långsiktigheten. Denna länk behandlar hur 

relationen mellan relationens styrka och långsiktighet ser ut.

Länk 4 Hur långsiktighet ger lönsamhet. Beskriver hur lönsamheten är beroende av 

långsiktighet och kvalitet. Under denna punkt diskuteras även metod för att 

upprätthålla god kvalitet.

Länk 1. Relationen mellan servicekvalitet och den nöjda kunden 

Storbacka et al utgår i denna modell från Liljander och Strandviks (1994) resonemang att det

finns flera dimensioner på hur kunden upplever kvalitén hos ett företag. Författarna menar 

även att kunden inte själv måste ha haft kontakt med det aktuella företaget för att ha en 

uppfattning om kvaliteten. Kunden kan ha hört från sina bekanta om hur de har blivit 

behandlade av företaget i fråga.
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Storbacka et al menar att det går att dela upp servicekvaliteten i fyra olika dimensioner. De 

illustrerar detta i en figur (Figur 5) där de benämner ena axeln Servicekvalitet och den andra 

Kundtillfredsställelse.

Grafisk illustration som visar hur servicekvalitet och 
kundtillfredsställelse är bundna till varandra.

Liljander & Strandvik (1994)
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Grafisk illustration som visar hur servicekvalitet och 
kundtillfredsställelse är bundna till varandra.

Liljander & Strandvik (1994)
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Figur 5 Länk mellan servicekvalitet och kundtillfredsställelse

När hög servicekvalitet möter hög kundtillfredsställelse eller att den lägre möter den lägre så 

uppstår det inte någon differens mellan de två variablerna. Förväntningarna är besvarade och 

ingen missmatch kan påvisas. När detta inte sker kan det skära sig i kontakten mellan 

leverantör och kund. Ett exempel kan vara när hög servicekvalitet möter låg

kundtillfredsställelse. Leverantören kan här rädda situationen genom att ge kunden ett 

erbjudande där kunden inte behöver ge mycket för att förvärva något. Allt handlar om vad 

kunden måste och vill ge för att få något tillbaka. Det bör dock sägas att det som är lågt för en 

kund kan vara högt för en annan kund.

3.3.1.1 Länk 2. Relationen mellan den nöjda kunden och stärkta relationen mellan 

leverantör och kund.

För att relationen ska kunna stärkas mellan leverantör och kund måste kunden känna sig nöjd 

med kvalitén. Storbacka et al hänvisar här till Zeithaml et al. (1993) som menar att kunden har 

en viss mängd tolerans och det gäller för leverantören att inte överskrida den. Storbacka et al 

säger dock att det finns situationer då kunden är missnöjd men trots detta stannar kvar hos 

företaget. Så sker när bandet mellan kunden och leverantören är så pass starkt att det 

överskuggar den enskilt missnöjda situationen. Här speglar även långsiktigheten in, därför att 
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kundens uppfattning om en enskild händelse kan ses i relation till mängden transaktioner 

mellan leverantör och kund. Ju längre en relation pågår, desto mindre betydelse verkar den 

enskilda negativa situationen att ha.

Grafisk illustration som visar hur kundnöjdhet och 
relationsstyrka är bundna till varandra.

Liljander & Strandvik (1994)
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relationsstyrka är bundna till varandra.

Liljander & Strandvik (1994)
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Figur 6 Länk mellan kundnöjdhet och relationsstyrka

Figur 6 illustrerar hur styrkan i relationen och kundens tillfredsställelse hänger ihop. Den 

visar att en stark relation kan överbrygga en låg kundtillfredsställelse och kunden förblir 

leverantören trogen i alla fall. Bilden förklarar även att det inte räcker med hög 

kundtillfredsställelse för att kunden ska vara trogen utan den kan lätt byta leverantör om 

relationen är svag. Övriga två förhållanden visar på att de uppnått en jämvikt mellan 

kundnöjdhet och relationens styrka.

3.3.1.2 Länk 3. Kopplingen mellan styrkan i relationen och tidshorisont

I artikeln hävdas att det finns två faktorer som bestämmer relationens tidshorisont, det vill 

säga om relationen ska bli långsiktig eller kortsiktig. Den första faktorn är de externa, 

exempelvis kan det vara marknadssituation eller geografiskt läge. Beroende på om marknaden 

är en monopolmarknad eller oligopolmarknad eller helt fri så påverkas kundens köpbeteende. 

Antalet konkurrenter skiljer sig åt i de olika marknadssituationerna. Det geografiska läget på 

leverantören i förhållande till kunden spelar roll på så sätt att det är olika lätt/svårt att föra en 

dialog med den andra parten. 
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Tidshorisontens andra faktor är de interna faktorer som exempelvis hur enskilda möten 

(episoder) och händelser påverkar relationen. Om kunden anser att en episod är viktig, 

exempelvis en förhandling om räntan för kundens bolån. Detta påverkar långsiktigheten mer 

än till exempel en enskild insättning av kontanter, där kunden inte är lika känslomässigt 

engagerad. Om den enskilda för kunden viktiga episoden sköts väl av leverantören, kommer 

långsiktigheten att förstärkas.

Grafisk illustration som visar hur relationsstyrka och 
relationens tidshorisont är bundna till varandra.

Liljander & Strandvik (1994)

Förväntad 
fördel/vinst

Relationen fortsätter 
tack vare 

bindningarna pga. 
avsaknaden på

alternativ.

Illa hantering av 
kritiska perioder eller 

bristande service-
återhämtning

avslutar relationen.

Förväntad 
fördel/vinst

Tidshorisont

Kort                             Lång

Svag

Relations-
styrka

Stark

Grafisk illustration som visar hur relationsstyrka och 
relationens tidshorisont är bundna till varandra.

Liljander & Strandvik (1994)
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Figur 7 Länk mellan relationsstyrka och relationens tidshorisont

3.3.1.3 Länk 4. Hur långsiktighet ger lönsamhet

Dock finns det en punkt för när långsiktigheten i relationen upphör, det är när kunden inte är 

lönsam längre. Långsiktigheten i sig är inte värt något. Långsiktigheten hjälper dock företaget 

att kunna förstå kunden eftersom det ökar möjligheten att föra en förtrolig och avkopplad 

dialog med kunden. Att mäta lönsamhet i relationen till kunderna är ett svårt uppdrag. Men 

det är möjligt att avgöra vad relationen kostar, i form av friktioner (kostnadsdrivare). 

Storbacka (1994) har gjort en matris för att kunna se när kunden och leverantören möts. 

Huvudfrågan är hur relationen ska kunna utvecklas på ett lönsamt sätt för båda parterna. Det 

gäller därför att identifiera kostnadsdrivarna för att kunna se vad kunderna lägger sin energi 

på. 
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I detta resonemang måste man ifrågasätta motiven till att kostnadsrationalisera relationerna till 

kunderna. Då återkommer frågan om tidsaspekt. För beroende på ifall relationens tidshorisont 

är ny och osäker eller planeras vara kort kan den enskilda episoden ses som ett passerat 

undantag. I en relation som är äldre eller planeras bli längre finns större kostnadsbesparingar 

att hämta. Storbacka et al har arbetat fram en matris som visar olika strategier, beroende på 

relationens tidshorisont och kundrelationens lönsamhet (Figur 8).

Grafisk illustration som visar hur relationens lönsamhet 
och relationens tidshorisont är bundna till varandra.

Storbacka, Strandvik & Grönroos (1994)
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Grafisk illustration som visar hur relationens lönsamhet 
och relationens tidshorisont är bundna till varandra.

Storbacka, Strandvik & Grönroos (1994)
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Figur 8 Länk mellan relationens tidshorisont och kundrelationens lönsamhet
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3.4 Teoretisk referensram

Genom teoriavsnittet kan det konstateras att det är möjligt att systematiskt förvalta och 

utveckla relationerna med sina kunder. Uppsatsens undersöker ämnet genom studera hur 

svenska livsmedelsproducenter löser detta. Figur 9 visar grafiskt hur teorierna hänger ihop 

och påverkar den positiva kundnyttan som i sin tur bidrar till företags konkurrenskraft. Det 

teoretiska resonemanget börjar här i en värld där företagets grundläggande 

kunskaper/kärnverksamhet redan är känd. I denna uppsats är de grundläggande kunskaperna 

inom livsmedelsbranschen att omvärlden består av konsumenter, intresseorganisationer, 

legala regelverk och konkurrenter. I denna omgivning är företagen intresserade av att stärka 

sin förhandlingsposition och kan göra det genom att utveckla sina erbjudanden. En möjlighet 

är då att utveckla sitt serviceutbud inom logistiken.

Genom de tre presenterade teoriområdena involvering, kontroll av logistik samt Upplevda 

värden kan relationer mätas och utvecklas. Relationerna är svåra att bedöma om de är 

lönsamma men de kan ses som mer eller mindre kostnadseffektiva. Det som mäts i 

undersökningen ses här som variabler för positiv kundnytta, som dock är beroende på 

företagets resurser. 

Genom en god leveransservice kan leverantören se att kunden blir nöjd. En god 

leveransservice känns igen på att varan är i rätt tid, på rätt plats. Att leverantörerna har en 

anpassad utrustning, det vill säga att de fraktar varorna på rätt sätt, samt hur pass flexibla de 

är. Det vill säga hur stora möjligheter det finns att leverera annorlunda mot vad de ”brukar 

göra”. 

Involveringsteorin menar att företag kan se till kundens intresse för involvering, det vill säga 

hur pass kunden är motiverad att engagera sig i processerna. Kundens engagemang vid 

inköpen motiverar leverantörens utbud, marknadsföring och service. Leverantören kan se hur 

pass medvetna kunderna är om varumärken och utbud. Teorin behandlar hur kunden påverkas 

av motivation och om inköpssituationen är mer eller mindre invecklad vid inköpstillfället.

Teorierna om de upplevda värdena visar på hur en kund kan tillfredsställas genom att 

erbjudas vad som förväntas. Relationen till den nöjda kunden kan utvecklas på långsiktig 
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basis. Genom en tät relation/integrerande mellan kund och leverantör uppstår 

kostnadsbesparingar och effektivitetsvinster. Frågor som kan ställas är: Får kunden vad den 

förväntar sig i service och produktkvalitet? Hur arbetar parterna för att integrera med varandra 

och på vilken tidshorisont?

Uppsatsens frågor som ställts till leverantörerna och kunderna finns att studera i avsnittet för 

uppsatsens bilagor.

Figur 9 visar hur teorierna påverkar kundnyttan och om kundnyttan är positiv kommer 

företagets konkurrenskraft att påverkas positivt.

Teoretisk referensram

Jonsson & Nilsson (2006)
Bearbetad version av Farkas & Jacobsson 2006)
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4 Empiri

Intervjuerna med tillverkarna skedde per telefon med Pågen och Polarbröd. Svarande på

Polarbröd var logistikplanerare Nicklas Östman, 2 november, 2006. På Pågen var det

logistikansvarige Ulf Karlsson, 22 november, 2006. Under intervjuerna behandlades nio 

huvudfrågor som berör de tre teoriområden involvering, kontroll av logistik samt kundernas 

uppfattning av kvalitet, värde och service. Intervjuerna presenteras i sammandrag här nedan.

4.1 Intervju av Polarbröd

4.1.1 Företagspresentation

Under intervjun talades det om Polarbröd och deras distributionskanal Polfärskt, som  till 50% 

ägs av Polarbröd. Polfärskt har 21 distributionscentraler i Sverige och hanterar flera märken 

än Polarbröd, exempelvis Gilles och Hägges. Polarbröd är ett dotterbolag till Polinova AB. 

(Polarbröd AB årsredovsning 2005)

4.1.2 Involveringsteorin

4.1.2.1 Varumärkeskännedom

- Vad bestämmer sig kunden för att välja ert varumärke?

- Polarbröd är en av de största på marknaden och på vissa marknader förknippade som 

begrepp. Exempel på franska marknaden kallas de ”Pain Polar”, kännedomen om 

Polarbröd borde alltså vara hög. Urvalet av det bröd som ska ligga i hyllorna bestämmer 

kunderna.

4.1.2.2 Varumärkesattityd

- Söker kunden varumärket eller era produkter?

- Utvecklingen har gått mycket åt mörkare bröd, som säljer för produktens skull. Vitt 

kakbröd säljer för varumärket Polarbröd. Utveckling av brödprodukter och 

marknadsföring sker genom dialog mellan Polarbröd och stora kunder. (Med stora kunder 

avses exempelvis, ICA:s och COOP:s centrala inköpsenheter.)

- På det nationella planet tar Polarbröd initiativ och kunden är mer passiv (låg involvering). 

På det internationella planet är det kunden som tar initiativ och söker upp Polarbröd och 

vill ha specificerade produkter. (exempelvis, Turkiet och Polarbröd som pizzabottnar).
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4.1.3 Kontroll av logistik

4.1.3.1 Anpassningsförmåga

- Hur arbetar Polarbröd med anpassning till kunderna? Och hur kontrollerar ni

transporterna?

- Anpassning sker mellan Polfärskt och kunderna. Polarbröd har kontroll av leveranserna 

mellan fabriken i Älvsbyn och Polfärskt.

- Man kontrollerar temperaturen genom elektroniska loggar som följer lasten och lagrar 

temperaturen i ett minne. Minnet kan sen avläsas för att se hur temperaturen var under 

transporten. Alla pallar äger ett batchnummer som kan avläsas för att följa godsets väg. 

Informationen i spårningssystemet delas av Polarbröd och Polfärskt. Även förpackningar 

är försedda med individuella loppkoder som avslöjar all identitet på brödet (exempelvis, 

tid för gräddning, frysning, körning etc.)

4.1.3.2 Flexibilitet

- Anpassningsförmåga efter kundens behov, hur sent finns möjlighet att ändra beställd 

kvantitet eller slottid. Hur kan ni hantera fluktuationer i efterfrågan?

- Polarbröds och Polfärsks planering bygger på en prognos från det nyligen implementerade 

datasystemet Pipe chain. Systemet uppdateras dagligen med prognoser baserade på 

genomsnittlig försäljning. Prognoserna tolkas som föreslagen order, om butikerna inte 

kommenterar kommer den att levereras (så kallad tyst accept). Datasystemet hanterar 

historisk data, väntade säljtoppar hanteras manuellt i dialog med kunden.

- Slottider är en anpassning till kund som hanteras av Polfärskt.

4.1.3.3 Nyckeltal

- Rätt tid, Rätt plats, Lagertillgänglighet, Fyllnadsgrad, Kassaktionsgrad (gammalt i lager, 

transportskada). Dessa data är av så känslig natur att de inte lämnats ut.

4.1.4 Kundernas uppfattning av kvalitet, värde och service

4.1.4.1 Servicekvalitet

- Hur hanteras klagomål? Finns det flera kontaktytor mellan kund och företag?

- Polfärskt hanterar klagomål från butikerna. Polarbröd har en egen avdelning för att 

hantera klagande slutkonsumenter och samlar in data som underlag för förbättrringar. 

Statistiken kontrolleras av ansvariga och förmedlas till organisationen. Ett vanligt problem 
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är mögligt bröd på grund av att det legat för länge i butik eller tinat för tidigt. Brödet har 

generellt 5-7 dagars hållbarhet i butik.

- Polarbröd definierar sex kontaktytor ut mot kund och konsument: Försäljare, 

konsumentkontakt, order, telefonväxel, Polfärskt och chaufförer.

4.1.4.2 Integration

- Hur arbetar man för att integrera kund och företag? Arrangerar ni kundaktiviteter?

- Har haft EDI men nyligen bytt till dataprogrammet Pipe chain. Pipe chain startade för ca 

1,5 år sedan hos tre kunder. I dagsläget är det bara några få som inte är med i arbetet.

- Idén växte fram ur projekt mellan Polarbröd och Polfärskt, för att sen säljas in hos 

kunderna.

- Polfärskt har konferenser med kunderna och kunder reser till Polarbröd för att se 

tillverkning. Polfärskt håller i de personliga kontakterna med kund. Polfärsks säljare är 

chaufförerna, dessa sköter även hyllorna i butikerna.

4.1.4.3 Långsiktighet/tidshorisont

- Nära eller distansförhållande? Vilken tidshorisont i relationen? Hanteras nya och gamla 

(mogna) kunder olika?

- Polarbröd har en nära relation till Polfärskt (delägare), medan Polfärskt har personlig 

kontakt med kund (butik). Långsiktighet bygger upp, eftersträvar alltså långa relationer 

och kunderna behandlas lika. Vissa äldre kunder är helt självgående medan nyare kunder 

kanske behöver mer stöd.
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4.1.4.4 Lönsamhet

- Hur arbetar ni för att minimera kostnadsbärarna i relationen, hur identifierar ni de

lönsamma kunderna?

- Allt får kosta om det kan bära sina kostnader. Visst försöker man spara kostnader på 

kontakterna, men vissa säger att det inte blir någon kostnadsminskning på grund av att det 

uppstår kostnader någon annanstans. Olika marknader hanteras olika, alla kunder hanteras 

därför inte lika. Logistiksystem har också lett till minskade kontakter med kund, indirekt 

även kostnaderna förknippade med dessa. Internationella kunder ringer inte gärna, troligen 

på grund av språkbarriärer.

- Om kunderna är olönsamma så försöker man stödja/hjälpa dem. Polarbröd går ej ensamma 

in på en marknad utan söker samarbetspartners enligt den struktur som råder i Sverige 

mellan Polarbröd och Polfärskt.

- ABC-indelning används inte, men man särskiljer på tre marknader: 1 konsument (butik), 2 

storhushåll (via ICA-meny till skolmatsalar och dylikt), 3 industri (färdiga mackor pizzor 

el dylikt). Men den indelningen är inte beroende av lönsamhet. 
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4.2 Intervju av Pågen

4.2.1 Företagspresentation

Pågen ingår i koncernen Pågengruppen AB som i sin tur är helägt dotterbolag till Pogen 

International BV i Holland.(Pågengruppen AB årsredovning 2005)

4.2.2 Involveringsteorin

4.2.2.1 Varumärkeskännedom

- Var bestämmer sig kunden för att välja ert varumärke?

- Innan, eftersom kunderna ser Pågens produkter som ett begrepp. 

4.2.2.2 Varumärkesattityd

- Söker kunden varumärket eller era produkter?

- Kunden söker varumärket. Varumärket är viktigt i alla mätningar och har ett förtroende 

som det gäller att förvalta.

4.2.3 Kontroll av logistik

4.2.3.1 Anpassningsförmåga

- Hur arbetar Pågen med anpassning till kunderna? Och hur kontrollerar man 

transporterna?

- Har god förmåga att anpassa efter butikerna tack vare att bilarna ligger under fullhöjd, det 

vill säga, de kommer under alla befintliga tak. Kontroll av gods sker genom 

livsmedelsbranschens ”ISO-system”. I nuläget spåras partier genom en säljkod, där 

batchnivå kan kontrolleras. Ett parti kan därmed återkallas om det är nödvändigt. 

4.2.3.2 Flexibilitet

- Anpassningsförmåga efter kundens behov, hur sent finns möjlighet att ändra beställd 

kvantitet eller slottid. Hur kan man hantera fluktuationer i efterfrågan?

- Säljaren styr sin rutt efter butikerna och ordern kan ändras ända till klockan 10 dagen 

innan leverans.
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4.2.3.3 Nyckeltal

- Rätt tid, Rätt plats, Lagertillgänglighet, Fyllnadsgrad, Kassaktionsgrad (gammalt i lager, 

transportskada). Dessa data är av så känslig natur att de inte lämnats ut.

4.2.4 Kundernas uppfattning av kvalitet, värde och service

4.2.4.1 Service kvalitet

- Hur hanteras klagomål? Finns det flera kontaktytor mellan kund och företag?

- Ända ner till konsumentnivå finns konsumentkontakt. På butiksnivå är det mest säljaren 

eller säljledaren som får ta emot klagomålen. De i sin tur vänder sig sedan inåt 

organisationen. Kunden ska inte behöva ha kontakt med flera utan det ska vara enkelt.

4.2.4.2 Integration

- Hur arbetar ni för att integrera kund och företag? Arrangerar ni kundaktiviteter?

- Pågen arbetar väldigt mycket med interaktion. EDI-flöden kommer mer allt eftersom tiden 

går. Pågen sköter beställningarna efter dialog med kunden. Key account har en mycket 

viktigt roll för att förvalta kontakten med butikerna. Kundaktiviteter sker mest på central 

nivå. Säljarna har dock en mycket viktig funktion genom den dagliga kontakten. 

Synligheten hos handlarna är viktigt för Pågen.

4.2.4.3 Långsiktighet/tidshorisont

- Nära eller distansförhållande? Vilken tidshorisont i relationen? Hanteras nya och gamla 

(mogna) kunder olika?

- Förhållandet är mycket nära, mest tack vare säljarna som är ute hos handlarna på en lokal 

nivå. Centralt finns en tidsplan på 3-4 år. Nya och mogna kunder hanteras oftast relativt 

lika. I en ny relation kan det bli mer intensivt (mest internt på Pågen).
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4.2.4.4 Lönsamhet

- Hur arbetar ni för att minimera kostnadsbärarna i relationen, hur identifierar ni 

lönsamma kunderna?

- Pågen försöker stötta kunderna genom ett nära samarbete. Kontaktytorna får kosta, key 

account är exempelvis en funktion som har fått mer resurser de senaste åren. 

Organisationen anser att det är mycket viktigt att behålla en nära relation med kunderna. 

Små och stora butiker får av naturliga skäl olika frekvens på säljbesök men budskapet är 

samma. En liten butik i dag kan bli en stor butik i framtiden.

4.3 Kundenkät

Här presenteras de svar som samlades in med hjälp av en webbaserad kundenkät hos 

brödföretagens kunder. Frågorna presenteras i bilaga 1. Enkäten fanns tillgänglig via Internet 

under vecka 47 och 48. Ett mejl skickades till butiker i Mälardalen inom COOP och Hemköp. 

Svarsfrekvensen i undersökningen är mycket låg, sex respondenter på Polarbröd och åtta 

respondenter svarade på Pågen. Svaren kan därför endast tolkas som indikatorer för hur 

kunderna tar emot leverantörens arbete.

4.3.1 Involvering

Polarbrödskunderna och Pågenkunderna svarar väldigt lika på dessa frågor om 

involvering och varumärkeskännedom. Produkterna är valda av centrala inköpsenheten men 

produkterna var allmänt kända innan de kom till butik. Kunderna säger vidare att det är 

centrala inköp som sköter det löpande kontakterna med leverantören. Kunderna är mest 

intresserade att köpa in produkt före varumärke.

4.3.2 Kontroll av logistiken

Polarbröds kunder kan sägas vara nöjda med anpassningen till deras godmottagningar och 

tidsanpassningar. De önskar heller inte mer information om gods i transport. De vill sällan 

ändra lagda orders och när de behöver göra det så är det sällan problem. De anser att 

Polarbröd är bra på att hantera efterfrågevariationer och ger generellt mellanhögt betyg till 

företagets nyckeltal.

Pågenkunderna är mer splittrade i sina åsikter än Polarbröds kunder. Två av dessa 

respondenter utmärker sig för att vara missnöjda på de flesta frågor om företaget. De är 
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ganska nöjda med anpassningsförmågan till godsmottagningarna och leveranstidsönskemål. 

De önskar också att få veta mer om gods i transport. Pågens kunder har ett större behov av att 

ändra lagda orders men tycker inte att det är så lätt att göra ändringar. De är heller inte fullt 

lika nöjda med företagets förmåga att hantera efterfrågefluktrationer och nyckeltalen värderas 

generellt lägre. 

4.3.3 Uppfattning av leverantörernas kvalitet, värde och service

Polarbröds kunder menar att de får bra respons på klagomål angående produkt och service. 

De säger att leverantören är bra på att lösa eventuella frågor och tycker inte att det är 

tidskrävande att få hjälp av företaget. Kunderna säger att det finns en kontaktyta till företaget. 

De önskar inte mer elektronisk integration och tycker inte heller att Polarbröd arbetar för det. 

Kunderna har inte haft kundaktiviteter med Polarbröd men säger ändå att Polarbröd ändå är 

personligt engagerade och uppvisar intresse för den enskilda kunden. Kunderna känner sig 

uppskattade och tycker att det finns intresse för långsiktighet i relationen. Kunderna säger att 

de inte känner sig styrda i sitt arbetssätt och tycker att dom fått nytta av relationen till 

Polarbröd. Cirka häften av kunderna anser att det finns andra kunder som har fått positiv 

särbehandling.

Pågenkunderna skiljer sig mest på punkterna angående kontakten med leverantören. 

Pågenkunderna är inte så nöjda med responsen på klagomål angående produkt eller service. 

Kunderna anser inte att företaget är bra på att lösa frågeställningar och det tar tid att lösa dom. 

Lika som Polarbröd säger de att de har en kontaktyta till företaget. Kunderna önskar mer 

elektronisk integration med leverantören och uppfattar inte att leverantören arbetar med det. 

Inte heller Pågenkunderna har haft aktiviteter med leverantören. Hälften av respondenterna 

säger att leverantören uppvisar intresse för personlig kontakt. I jämförelse med Polarbröds 

kunder, säger respondenterna att leverantören inte arbetar lika långsiktig. Pågenkunderna 

känner sig inte heller lika uppskattade som kund. Jämförelsevis svarar de att Pågen försöker 

styra mer och att de inte drar samma nytta av relationen som Polarbröds kunder. På frågan om 

kunderna uppfattat att andra Pågenkunder har fått positiv särbehandling, svarar fem ja, tre nej 

och en vet ej.
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5 Analys

5.1 Involveringsteorin 

Involveringsteorin förklarar hur kundens kännedom om ett varumärke hänger ihop med 

leverantörens kommunikation till kunden. Företagen har båda välkända varumärken som 

enligt dem själva ses som begrepp.

Båda leverantörerna arbetar efter samma princip i sina distributionsnät. Brödbilschauffören 

bär en stor roll i relationen genom att denne levererar, packar upp, säljer och agerar 

kommunikatör. Säljarrollen skiljer sig något mellan leverantörerna, se nästa stycke. Båda 

företagen har centrala managers som har kontroll på marknaderna och kundaktiviteter. 

Polarbröds distributör Polfärskt har återkommande konferenser och kunder åker till fabriken 

för att titta på produktionen. Pågen säger sig ha kundaktiviteter utan att specificera sig. Båda 

företagen menar att de generellt hanterar alla kunder lika, med undantag för nyare kunder. 

Eftersom dessa behöver mera stöd för att komma in i rutiner och lära sig företagens arbetssätt. 

Båda leverantörerna ser lönsamhet i den långa relationen. Pågen säger att de arbetar med 

planer på tre till fyra år för sina kunder.

Den tekniska relationen genom integrering av datasystem och orderhantering skiljer sig 

mellan företagen, här återkommer frågan om säljarens roll i orderprocessen. Polarbröds 

system med tyst accept på föreslagna orders leder till mindre manuell behandling av varje 

order hos båda parter. Distributörens säljarroll är här svagare än hos Pågen. Hos Pågen är det 

chaufförens säljarfunktion som ska ta upp orders. På Polarbröd är parterna sammanlänkade i 

datasystemet Pipe chain. Datasystemet klarar dock inte av att hantera säljtoppar som 

högsäsonger. Det hanteras istället manuellt genom den kontinuerliga dialogen med kund. 

Pågen kommenterar frågan om flexibilitet, med att det är möjligt att ändra en order till 

klockan tio dagen innan leverans.
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5.2 Kontroll av logistik

Bjerke (1981) identifierar logistikens olika påverkningsfaktorer till att vara roll, kritisk uppgift

samt framgångkriterier. Logistikens roll för de undersökta företagen är lika för båda 

leverantörerna. Chaufförerna hos båda leverantörerna bär flera roller som säljare, plockare 

och kommunikatör. Däremot skiljer sig leverantörernas logistikstrukturer

Framgångskriterierna skiljer sig mellan Pågen och Polarbröd genom att de har olika 

logistikflöden och tillverkningsteknik. Båda tillverkarna utesluter konserveringsmedel i 

kakbrödsprodukterna men löser problemet med hållbarhet på olika sätt. Pågen säger att de 

därför ska få ut varorna så fort som möjligt, medan Polarbröd fryser brödet till minus 20 

grader, och det får inte tina förrän i butik, en så kallad obruten fryskedja. De kritiska uppgifter

som påverkar logistiken kan vara att företaget har ett väl fungerande tidsplaneringssystem 

eller transportutrustning. Pågen prioriterar närhet till butikerna, medan Polarbröd sköter sin 

kontakt via orderläggningssystemet Pipe chain.

Hur kan logistiken maximera kundnyttan? Logistiken inkluderar styrning av lager och 

liknande utrustning; transport och distribution samt i viss mån produktion. Kundnyttan är 

frågan om vad kunden önskar och hur leverantören kan tillfredställa detta behov. Båda 

leverantörerna har produkter utan konserveringsmedel. De måste därmed handskas med 

frågan om hållbarhet. Leverantörerna sorterar in denna problematik under kritisk uppgift och 

hanterar problemet olika. Polarbröds lösning är att låta varorna transporteras nedfrysta i minus 

20 grader från tillverkning till butik. Pågen löser problemet genom att ”…få ut brödet till 

butiken så fort som möjligt”1.

På grund av svårigheter av att samla in logistiska nyckeltal är materialet att analysera något 

knappt. Genom kundenkäten kan utläsas att kunderna på det hela taget är ganska nöjda med 

nyckeltalen, exempelvis att transporterna kommer i rätt tid, till rätt plats och med låg 

kassaktionsgrad. Anpassningen till kundernas lastkajer och mottagningsmöjligheter har 

leverantörerna löst olika. Polarbröd har delägda Polfärskt som sköter den tekniska 

anpassningen och Pågen svarar att de har en storlek på lastbilar som kommer in till 

Storstockholms samtliga lastkajer. Även här ger kunderna bra betyg dock något högre för 

Polarbröds distributör Polfärskt.

                                                
1 Ulf Karlsson logistikansvarig Pågen, telefonsamtal den 22 november 2006
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5.3 Upplevda värden

Om leverantören kan erbjuda det som kunden förväntar sig uppstår kundtillfredsställelse.

Genom ett ständigt förbättringsarbete och upprätthållande av goda relationer till kunderna

skapas långsiktighet. Lyckas leverantören ha långsiktiga relationer med kunderna kommer de 

att stanna kvar och därmed stärks leverantörens konkurrenskraft. I modellen Figur 5 Länk

mellan servicekvalitet och kundtillfredsställelse kan båda leverantörerna placeras in i fältet 

hög kundtillfredsställelse och hög servicekvalitet. Kunderna för de båda leverantörerna är mer 

nöjda än missnöjda Det indikerar att leverantörerna erbjuder det som kunderna önskar. 

Observera att ur kundenkäterna kan en trend mellan de två leverantörerna antydas men 

underlaget är för vagt för att fastställa att det är en signifikant skillnad dem emellan. 

Leverantörerna och kunderna menar att relationen är stark, medan kundnöjdheten skiljer sig 

något. Polarbröds kunder visade sig vara aningen mer nöjda än Pågens, fast observera att

skillnaden inte är signifikant. I Figur 6 Länk mellan kundnöjdhet och relationsstyrka möts en 

stark relation med hög kundnöjdhet och det indikerar ytterligare att relationen mellan parterna 

är god.

Undersökningen visar på att det finns god och lönsam relation mellan leverantörerna och 

kunder. I Figur 7 Länk mellan relationsstyrka och relationens tidshorisont kan de placeras in i

fältet hög relationslönsamhet och lång tidshorisont, eftersom leverantörerna satsar på en 

långsiktig och stark relation. Denna uppfattning bekräftas av kundenkäten. Det ger en 

fördjupad koppling mellan parterna som de inte så lätt bryter.

Under intervjun med de två företagen har olika logistiska nyckeltal efterfrågats. Dessa har inte 

varit möjliga att få på grund av dess känsliga natur. En analys av nyckeltalen är därför ej 

möjlig i sak. Det som kan konstateras angående nyckeltalen är att kunderna inte är

anmärkningsvärt missnöjda hos någon av leverantörerna.  Om man tittar på det aritmetiska 

genomsnittet av kundenkätens betygsättning kan man konstatera att Polarbröds betyg varierar 

mellan 3,5 och 3,8 och Pågens variationsbredd ligger mellan 2,0 och 3,4. Lagertillgänglighet 

och fyllnadsgrad samt kassaktionsgrad fått sämst genomsnittliga betyg.
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6 Resultat

Uppsatsen syfte är att: ”Undersöka hur svenska livsmedelsproducenter gör för att förvalta och 

utveckla relationerna med sina kunder och maximera kundnyttan genom ett logistiskt 

synsätt”. Båda leverantörerna anser att sitt respektive varumärke är starkt och att kunderna 

väljer varumärket före produkten. Kunderna å andra sidan säger att de väljer produkten före 

varumärket. Likheterna mellan de båda företagens arbetssätt är stora, förutom deras 

logistikstrategier. Det vill säga på vilket sätt som logistiken anses ge störst kundnytta i form 

av konkurrenskraft. 

Främsta skillnaden hos leverantörerna för att skapa mervärde åt kunden, är att Pågen arbetar

med personliga relationer genom butikssäljarna. Polarbröd skapar mervärdet genom Polfärskt 

personal samt automatisk orderläggning i Pipe chain. Företagen hanterar avlastning och 

plockning i butikerna vilket minskar personalbehovet från butikens sida. Pågen har 

transportbilar som inte är så kallad ”fullhöjd” och därmed kommer åt att lasta av vid alla 

lastkajer. Polarbröd överlåter till distributören Polfärskt att sköta anpassningen till kundernas 

godsmottagningar. Enkäterna visar att respondenterna är nöjda med de båda leverantörernas 

kundanpassningar.
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7 Slutsats

Leverantörerna har en nära relation med kunderna, de två leverantörerna skiljer i hur de 

upprätthåller kundnyttan och skapar konkurrenskraft. Distributionen har flera roller i en, 

chaufför, plockare, säljare och kommunikatör som är en och samma person. Polarbröd och 

Pågen säljer produkter till samma butiker. Därmed bearbetas samma kunder och kontakter. 

Logistikkedjans kritiska uppgifter skiljer sig på sådant sätt att Pågen fokuserar på snabba 

transporter och Polarbröd har obruten fryskedja till butikerna. Kundens uppfattning av vad 

som anses som god kvalitet hos de olika tillverkarna är beroende av effektiviteten i 

distributionskedjan. Butiken blir mer nöjd om brödets hållbarhet samt färskhet är så lång. 

Nyckeln till detta ligger för Pågen i snabbhet och för Polarbröd i frysning.   

Pågens säljarsystem ger tätare kontakter med butiken som borde leda till mer personliga 

relationer men troligen även leder till ökad tidskostnad. Polarbröds automatiska system 

minskar tid och kostnad per order. Mervärdet är beroende av vilket arbetssätt kunden föredrar. 

Beroende av vad kunden värdesätter passar det ena sättet bättre än det andra. 

Varumärkeskännedomen är hög om båda tillverkarna och deras produkter. Leverantörerna 

hävdar att kunderna väljer varumärket före produkten men respondenterna i 

kundundersökningen svarar att de väljer produkten före varumärket.  Detta överensstämmer 

med involveringsteorin som menar på att en låginvolverad kund byter ofta mellan sina 

favoritvarumärken beroende på produkt. På grund av konkurrensen ser leverantören att det är 

varumärket som särskiljer dem från konkurrenter med liknande produkter.    

Angående relationer till kunder anser Polarbröd att det får kosta om det kan bära sig. Båda 

leverantörerna satsar och stödjer nya kunder samt arbetar med långsiktiga relationer. Pågen 

säger ”Dagens småkunder kan bli morgondagens storkunder”2. Lönsamheten från kunderna 

hanteras olika mellan leverantörerna. Pågen lägger allt mer resurser än tidigare på key account 

managers som säljer in Pågen till butikerna och hanterar kundaktiviteter. Polarbröd överlåter 

sådana aktiviteter på Polfärskt som centralt ordnar konferenser och studiebesök.  

                                                
2 Ulf Karlsson logistikansvarig Pågen, telefonsamtal den 22 november 2006
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Båda leverantörernas varumärken och produkter är starka och välkända på marknaden. De har 

liknande informationsstruktur genom sina chaufförer och olika centrala kontakter. Båda 

leverantörerna arbetar efter olika logistiska flöden och ordermetoder. Undersökningen kunde 

dock inte fastslå att kunderna visar någon signifikant skillnad i betygsättningen mellan 

företagen. Inte heller kunde det utläsas någon generell missnöjsamhet. Utifrån detta dras 

slutsatsen att kommunikationen mellan leverantör och kund i båda fallen god. Det som 

leverantören levererar är nära det som kunden förväntar sig. Inte något av de två systemen kan 

sägas ge bättre eller sämre kundtillfredsställelse.
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8 Förslag till framtida forskning

 Vem vill vad egentligen?

Denna undersökning har ett leverantörsperspektiv. En jämförelse mellan leverantörens 

och kundens perspektiv kan ge en tydligare bild av vad som faktiskt efterfrågas i 

relationen. Det skulle därför vara intressant att se problemet utifrån efterfrågesidan, 

det vill säga ur kundernas perspektiv. 

 Vem har makten i relationen?

Det verkar vara en skillnad i vilken part som anser sig vara starkare än den andra. 

Leverantörerna anser sina varumärken vara starka och att kunderna väljer varumärket. 

Kunderna svarar att de väljer produkten före varumärket. Beteendet är visserligen att 

vänta i enlighet med Rossiter-Percy matrisen Figur 2 Motivation och beslutsmodell. 

Kunderna byter ofta mellan sina favoritmärken. En fråga som då aktualiseras är vilka 

mekanismer som ligger bakom detta beteende. Kunderna i uppsatsens undersökning 

visar inga signaler på att de byter mellan varumärkena. Däremot kan det vara så att 

kundernas kund, konsumenterna, uppvisar detta köpbeteende och byter mellan sina 

favoritvarumärken. Ska det då tolkas som en maktbalans där kunderna (butikerna)

menar att leverantörerna är utbytbara och att leverantörerna konkurrerar om 

slutkonsumenten uppmärksamhet genom exponering och golvyta i butiken? Om vem 

konkurrerar leverantörerna egentligen, butiken eller konsumenten? Vad tillåter 

butikerna och varför? Hur stora friheter har leverantörerna i butiken?

 Vilka faktorer beror på vad?

De kunder som ger sämre betyg åt orderhantering och företagens service ger ofta även 

dåligt betyg åt nyckeltalen och vill integrera mera, men hur hänger dessa faktorer 

ihop? Är integrationsönskemålen den osäkre kundens förhoppning om att få kontroll?

Eller har kunden faktiskt en sämre integration och äger inte samma insikt i 

informationsflödena?
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9 Kritisk granskning

9.1 Validitet

Något svarsalternativ kan ha misstolkas av respondenterna vilket kan ha påverkat resultatet. 

Resultatet ligger ändå i linje med vad som kan förväntas med tanke på de aktuella teorierna. 

Detta borgar för en hög extern validitet.

Inga nyckeltal har kommit skribenterna till handa. Dessa hade kunnat belysa problemområden 

som ledtid och kassaktionsgrad. Det vill säga om varorna verkligen hade transporterats 

snabbare eller om leverantörerna kasserar mer eller mindre än sin konkurrent.

9.2 Reliabilitet 

Från företagens sida har responsen varit positiv och de har visat intresse för ämnet. De har 

svarat tydligt och eftertänksamt på frågorna under telefonintervjuerna. Respondenterna från 

Pågen och Polarbröd har erbjudits att kommentera intervjumaterialet för att kunna säkerställa 

svaren. Eftersom intervjusvar är subjektiva är det svårt att fastställa en god reliabilitet.

Kundenkäterna gick ut via mejl till 126 butiker inom COOP och Hemköp i 

Storstockholmsområdet. Samstämmigheten bland kunderna var relativt tydlig, de avvikelser 

som finns kan antingen bero på misstolkning om frågan, eller att respondenten okritiskt 

önskat demonstrera en extrem åsikt. På kundenkäten är det ett lågt internt bortfall, men endast 

11 % svarade på enkäten vilket är ett stort externt bortfall. På grund av det höga bortfallet får 

kundenkätens svar ses ha en låg reliabilitet. 

9.3 Generalisering

De svar som kommit in anses som pålitliga men undersökningen kunde i mån av tid ha 

genomförts på annats sätt. Exempelvis genom att flera kundintervjuer genomförts och hos 

flera olika butikskedjor. Eftersom som att kundsvaren är relativt samstämmiga men få, har de 

används för att tolka en trend. Inga direkta slutsatser går att dra genom de små skillnader som 

råder mellan kundsvaren för de två företagen. Kundundersökningen har skett genom en 

internetbaserad enkät under en kort period och på en marknad.
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Att resultatet skulle kunna anses representativt för andra marknader eller annan tid, finns det 

inga belägg för. Vad man däremot kan säga är att resultatet avspeglar hur två tillverkare 

förhåller sig i sin relation till, och erbjuder kundnytta till flertalet kunder genom logistik och 

relationsbyggande.
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Bilagor

Bilaga 1: Frågor till leverantör och deras kunder
Frågorna ska se till hur företagen arbetar i enlighet med teorierna. Företagen ska svara på 

frågor om hur de gör och kunderna ska svara för att värdera företagets arbete. Frågorna till 

kunderna ställs med svarsalternativen sant eller falskt/ja eller nej. Svarsalternativen kommer 

ha en skala 1 till 5 för att urskilja nyanser i svaren och även svarsalternativet vet ej, ifall de 

inte har någon åsikt. Frågorna till leverantörerna ställs under telefonintervjun och kunderna 

via enkät.

Teori om Leveransservice

Område Frågor

1. Anpassningsförmåga Företagen (f) Kunderna (k)

 Lastbilar (transportfordon)
 Spårningssystem

1A1f. Har ni möjlighet att 
anpassa er efter kundernas 
godsmottagningar? (tekniska 
begränsningar).
1A2f. Hur anpassar ni er efter 
kundernas godsmottagningar?
1bf. Har ni någon typ av 
spårningssystem på varorna, 
vilka möjligheter finns för att 
säga när leverans ankommer?

1ak. Är ni nöjda med 
företagets anpassning till era 
godsmottagningar?
1B1k. Önskar ni att få veta 
mera detaljer om gods i 
transport?
1B2k. Finns det möjligheter 
idag att få veta vart gods är 
någonstans på färdvägen 
(tracking system)?

2. Flexibilitet

 Slottid
 Anpassningsförmåga efter 

kundens behov, hur sent 
finns möjlighet att ändra 
beställd kvantitet.

 Fluktuationer i efterfrågan.

2af. Vilka möjligheter finns att 
pricka in slottider?
2bf. Hur sent finns möjlighet 
att ändra beställd kvantitet?
2cf. Hur klarar ni förändringar 
i efterfrågefluktuationer? 
(ledigkapacitet, 
säkerhetslager)?

2ak. Stämmer företagets 
möjligheter att leverera på 
bestämd tid överrens med era 
önskemål?
2B1k. Är det ofta ni behöver 
ändra kvantiteten på beställda 
varor?
2B2k. Tycker ni företaget 
hanterar det bra (att ändra 
ordrar)?
2ck. Klarar företaget av att 
hantera efterfrågefluktuationer 
på ett bra sätt (exempelvis i 
samband med 
reklamkampanjer, högtider)
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3. Nyckeltal

 Rätt tid
 Rätt plats
 Lagertillgänglighet
 Fyllnadsgrad
 Kassaktionsgrad (gammalt i 

lager, transportskada).

3af. Hur ser följande nyckeltal 
ut hos er?

3ak. Hur skulle ni betygsätta 
företagets förmåga att hålla bra 
nyckeltal? (se listan)

Involveringsteorin

Område Frågor

4. Varumärkeskännedom Företagen Kunderna

 Är varumärket känt för kund 
innan inköp eller väcks 
kännedomen i butiken. Det 
vill säga vart bestämmer sig
kunden för att välja erat 
varumärke?

4A1f. I er relation till kunden 
(butikerna), vem avgör när 
produkterna ska ”pushas/, 
promotas”?
4A2f Anser ni att kunderna ser 
era produkter som begrepp 
eller att era produkter är ett av 
alternativen i nischen?
4A3f. Hur tolkar ni er 
marknadsposition?

4A1k. Varför har ni valt 
företagets produkter?
För att de är marknadsledande 
eller för att produkterna 
breddar erat utbud eller för att 
det är er centrala 
inköpsavdelningen som 
bestämt.
4A2k. Kände ni till företagets 
produkter innan ni köpte in, 
eller har ni lärt er känna 
företagets produkter i efter 
inköp?

5. Brand attityd (fig 2)

 Low involvement
 Söker kunden vitt bröd eller 

eran bestämda produkt? 
Alternativt ur Varumärkes, 
reklam perspektiv.

5af. På vems initiativ tas 
kontakten mellan företag och 
kund, (säljarkåren eller kunden 
tog kontakt dvs. Push/pull)?
5bf. Vilket av följande två 
säljer bäst in era produkter hos 
kunden, varumärket eller 
produkten?

5ak. På vems initiativ tas 
kontakten mellan företag och 
kund, (säljarkåren eller kunden 
tog kontakt)?
5bk. Vilket av följande två är 
mest intressant att köpa in, 
företagets, varumärke eller 
produkt?
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Perceived Service Quality  

Område Frågor

6. Service kvalitet Företagen Kunderna

 Hur hanteras klagomål
 Återkopplingsfrekvens (hur 

ofta måste kunden ringas 
upp igen)

 Svarstid till kund
 Flera kontaktytor mellan 

kund och företag Hur många 
missnöjda (reklamationer) 
kunder, typ i procent.

6A1f. Hur hanteras klagomål, 
finns särskild avdelning?
6A2f. Vad är den vanligaste 
frågeställningen, angående:
1. Produkt
2. Service/ kundkontakt.
6bf. Hur löser ni kundens 
frågeställningar (hur många 
samtal eller hur lång tid)?
6cf. Hur många olika 
personer/kontaktytor är det 
som hanterar kunderna 
(säljare, lastare, Kund service, 
växeln etc.)?

6ak. Får ni bra respons på 
eventuella klagomål angående 
företagets:
1. Produkt?
2. Service/ kundkontakt.
6bk. Är företaget bra på att 
lösa eventuella frågor?
6ck. Är det tidkrävande att få 
hjälp av företaget?
6dk. Hur många olika 
kontakter måste ni hantera i 
eran relation till företaget 
(säljare, lastare, kund service, 
växeln etc.)?

7. Integration

 Arbete för att integrera kund
och företag.

 Kundaktiviteter

7af. Arbetar ni aktivt för 
integration mellan er och kund 
(exempel elektroniska system 
som EDI eller ordersystem)?
7bf. Arbetar ni aktivt för att 
skapa personliga kontakter 
mellan er och kund (som 
kundaktiviteter)?

7A1k. Vill ni integrera mera 
med företaget (exempel 
elektroniska system som EDI 
eller ordersystem)?
7A2k. Känner ni att företaget 
försöker förbättra eran relation 
genom att öka integrationen 
mellan er?
7bk. Har ni haft icke 
affärsrelaterade/off work 
kontakter med företaget, (som 
kundaktiviteter, presenter eller 
dyl)?

8. Långsiktighet/tidshorisont

 Nära eller 
distansförhållande.

 Tidshorisont i relationen.
 Hanteras nya och gamla 

(mogna) kunder olika.

8A1f. Strävar ni efter att hålla 
kunderna i en nära relation 
eller på en ”armslängds 
avstånd”?
8A2f. Har ni strategier för 
någon tidshorisont i er 
kundvård?
8bf. Behandlas nya kunder lika 
som tidigare kunder?

8A1k. Företaget uppvisar 
intresse av personlig kontakt 
och lyssnar engagerat på vad 
kunden yttrar (sant eller 
falskt)?
8A2k. Uppfattar ni att 
företaget är intresserade att ha 
er som kunder även på 
långsikt?
8bk. Känner ni, att ni blir 
uppskattade som kund?



KUNDTILLFREDSSTÄLLELSE I LIVSMEDELSBRANSCHEN – KUNDVÅRD OCH LOGISTIK

D – Uppsats Södertörns Högskola ht. 2006

46

9. Lönsamhet

 Arbete för att minimera 
kostnadsbärare i relationen.

 Hur identifierar ni 
lönsamma kunder.

9af. Kontaktytorna mellan 
kund och företag kostar tid och 
engagemang men är inte alltid 
negativa. Strävar ni efter att 
minimera kostnader i dessa 
kontaktytor?
9C1f. Arbetar ni likadant med 
alla kunderna, är alla kunder 
likvärdiga oavsett lönsamhet?
9C2f. Vissa företag arbetar 
med att identifiera 
lönsammaste kunderna och 
fokusera sina resurser till dem, 
exempelvis genom ABC-
kalkylering. Arbetar ni med 
sådan pedagogik?

9A1k. Har ni upplevt att 
företaget försöker styra hur ni 
sköter erat arbete?
9A2k. I ett affärsmässigt 
förhållande kan aktörer lära av 
varandra, har ni dragit nytta av 
relationen till företaget?
9Ck. Har ni någon gång 
upplevt att vissa kunder 
behandlas olika, exempelvis att 
vissa kunder får en positiv 
särbehandlig? (ja, nej, vet ej)
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Bilaga  2: Svar på kundformuläret

Dessa frågor Kunde graderas på en skala 1-5, där 5 visar att man håller med påståendet helt och hållet. 
Medan 1 däremot visar att ni inte håller med påståendet alls.

Medelvärde Diff
Pol Påg

Leveransservice
1. Anpassningsförmåga 1ak. Är ni nöjda med företagets anpassning till era 

godsmottagningar?
1a 4,5 2,6 1,9

        Lastbilar 
(transportfordon)

1B1k. Önskar ni att få veta mera detaljer om gods i 
transport?

1b 1,5 2,9 -1,4

        Spårningssystem 1B2k. Finns det möjligheter idag att få veta vart gods 
är någonstans på färdvägen (tracking system)?

1c 2,5 1,8 0,8

2. Flexibilitet 2ak. Stämmer företagets möjligheter att leverera på 
bestämd tid överrens med era önskemål?

2a 3,3 2,1 1,2

        Slottid 2B1k. Är det ofta ni behöver ändra kvantiteten på 
beställda varor?

2b 1,8 3,0 -1,2

        Anpassningsförmåga, hur 
sent finns möjlighet att ändra 
beställd kvantitet.

2B2k. Tycker ni företaget hanterar det bra (att ändra 
orders)?

2c 3,2 1,9 1,3

        Fluktuationer i efterfråga 2ck. Klarar företaget av att hantera 
efterfrågefluktuationer på ett bra sätt (exempelvis i 
samband med reklamkampanjer, högtider)

2d 3,5 1,9 1,6

3. Nyckeltal 3ak. Hur skulle ni betygsätta företagets förmåga att hålla 
följande nyckeltal?

        Rätt tid         Rätt tid 3a 3,5 2,9 0,6
        Rätt plats         Rätt plats 3b 3,5 3,4 0,1
        Lagertillgänglighet         Lagertillgänglighet 3c 3,7 2,5 1,2
        Fyllnadsgrad         Effektiv fyllnadsgrad 3d 3,8 2,0 1,8
        Kassaktionsgrad          Kassaktionsgrad (gammalt i lager, 

transportskada).
3e 3,5 2,5 1,0

Involveringsteorin
4. Varumärkeskännedom 4A1k. Varför har ni valt företagets produkter? För att 

de är:
        Är varumärket känt för 

kund innan inköp eller väcks 
kännedomen i butiken. Det vill säga 
vart bestämmer sig kunden för att 
välja erat varumärke?

1. Marknadsledande
2. För att produkterna breddar vårat utbud
3. Våran centrala inköpsenhet har bestämt utbudet.

4a 2,5 2,4 0,1

4A2k. Vi kände till företagets produkter innan vi fick 
varorna till butiken.

4b 4,8 4,4 0,5

5. Brand attityd 5ak. På vems initiativ tas kontakten mellan företag och 
kund, (säljarkåren eller kunden tog kontakt)?

        Low involvement 1. Säljarkåren
2. Butiken tog kontakt
3. Centrala inköp tog kontakt

5a 2,2 2,0 0,2

5bk. Vilket av följande två är mest intressant:        Söker kunden vitt bröd 
eller eran bestämda produkt? 
Alternativt ur Varumärkes, reklam 
perspektiv.

1. Att köpa in företagets varumärke
2. Att köpa in företagets produkter.

5b 2,0 2,0 0,0
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Perceived Service Quality  
6. Servicekvalitet 6ak. Får ni bra respons på eventuella klagomål angående 

företagets:
        Hur hanteras klagomål 1. Produkt? 6a 4,2 2,9 1,3

        Återkopplingsfrekvens 
(hur ofta måste kunden ringas upp 
igen)

2. Service/ kundkontakt. 6b 4,3 3,0 1,3

        Svarstid till kund 6bk. Är företaget bra på att lösa eventuella frågor? 6c 4,2 2,5 1,7
        Flera kontaktytor mellan 

kund och företag Hur många 
missnöjda (reklamationer) kunder, 
typ i procent.

6ck. Är det tidkrävande att få hjälp av företaget? 6d 2,0 3,3 -1,3

6dk. Hur många olika kontakter måste ni hantera i 
eran relation till företaget (säljare, lastare, kund 
service, växeln etc.)?

6e 1,2 1,4 -0,2

7. Integration 7A1k. Vill ni integrera mera med företaget (exempel 
elektroniska system som EDI eller ordersystem)?

7a 1,0 2,9 -1,9

        Arbete för att integrera 
kund och företag.

7A2k. Känner ni att företaget försöker förbättra eran 
relation genom att öka integrationen mellan er båda?

7b 2,7 1,9 0,8

        Kundaktiviteter 7bk. Har ni haft icke affärsrelaterade/off work 
kontakter med företaget, (som kundaktiviteter, 
presenter eller dyl)?

7c 1,5 1,5 0,0

8. Långsiktighet/ tidshorisont 8A1k. Företaget uppvisar intresse av personlig 
kontakt och lyssnar engagerat på vad kunden yttrar 
(sant eller falskt)?

8a 83% 
sant

50% 
sant

33%

        Nära eller 
distansförhållande.

8A2k. Uppfattar ni att företaget är intresserade att ha 
er som kunder även på långsikt?

8b 4,8 3,9 1,0

        Tidshorisont i relationen. 8bk. Känner ni, att ni blir uppskattade som kund? 8c 4,3 2,5 1,8
        Hanteras nya och gamla 

(mogna) kunder olika.
9. Lönsamhet 9A1k. Har ni upplevt att företaget försöker styra hur 

ni sköter erat arbete?
9a 2,2 3,1 -1,0

        Arbete För att minimera 
kostnadsbärare i relationen.

9A2k. I ett affärsmässigt förhållande kan man lära av 
varandra, har ni dragit nytta av relationen till 
företaget?

9b 3,5 2,6 0,9

        Hur identifierar ni 
lönsamma kunder.

9Ck. Har ni någon gång upplevt att vissa kunder 
särbehandlas, exempelvis att vissa kunder får en 
positiv särbehandlig?
1. Ja
2. Nej

9c 50% 
ja

71% 
ja

21%


