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Abstract 
The manufacturing industry is currently in a short-term downturn while the 
competition is increasing. The result of this is that companies must find new ways to 
bring out their products. Traditional competitive strategies, such as low pricing, is not 
sufficient today as the customer is inquiring something more than just a good product. 
Higher demands are presented on an accurate, well functional, communication 
between customer and companies, as this has become an important strategic factor in 
achieving long-term profitability. 
The aim of this independent project was to analyze and evaluate the communication 
process between a company and its sales companies. 
In order to illustrate this process, a case study was carried out at Alfa Laval, their 
sales companies and employees at their distribution center in Tumba. In order to see 
the differences in attitudes between the management, the sales companies and the 
employees regarding communication and involvement a gap analysis were used. 
The theoretical part of the study considers theories about business mission, 
communication, involvement, quality and creating value. 
 
The result showed that a smaller gap exists between the sales companies and the 
management while a slightly larger one exists between the employees and the 
management. The internal communication is presently inadequate in the sense that 
separate opinions exist on whether a one- or two-way communication should be used. 
This causes the interactive communication, between employees and sales companies, 
to suffer as well since the employees do not know what to communicate. 
A long-term profitability can only be achieved when the internal and interactive 
communication is working correctly, something that it presently does not do. The 
conclusion of this independent project shows that communication must be correctly 
shaped and that all parties should embrace the degree of involvement in the same 
way. These are the two factors that are strategically important to the communication 
process. 
 
Keywords: Business mission, involvement, communication, functional quality, 
creating value, Alfa Laval, gap analysis 
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Sammanfattning 
Verkstadsindustrin är nere i en svacka samtidigt som konkurrensen hårdnar vilket 
medför att företag måste hitta nya sätt att framhäva sina produkter på. Traditionella 
konkurrensstrategier, som prispress, är inte tillräckliga idag då kunden kräver något 
mer än endast en bra produkt. Högre krav ställs på att kommunikationen mellan kund 
och företag måste vara korrekt utformad och väl fungerande då denna blivit en viktig 
strategisk faktor för långsiktig lönsamhet.  
Syftet med rapporten är att analysera och utvärdera kommunikationsprocessen mellan 
ett företag och deras säljbolag.  
För att belysa denna kommunikationsprocess genomfördes en fallstudie på Alfa Laval 
och deras säljbolag samt anställda på deras distributionscentrum i Tumba. För att se 
till skillnader i attityd mellan ledningen, säljbolagen samt de anställda, avseende 
kommunikation och involvering, genomfördes en gap-analys. 
De teoriområden som användes för att genomföra rapporten behandlade bland annat 
affärsidé, kommunikation, involvering, kvalitet och värdeskapande. 
 
Resultatet visade att det föreligger ett mindre gap mellan säljbolag och ledning medan 
ett något större gap föreligger mellan de anställda och ledning. Den interna 
kommunikationen är idag bristande i den bemärkelsen att det råder skilda meningar 
om huruvida den ska vara enkel- eller dubbelriktad. Som ett led av detta blir även den 
interaktiva kommunikationen, mellan anställda och säljbolag, lidande då de anställda 
inte vet vad de ska kommunicera ut. En långsiktig lönsamhet kan endast uppnås om 
den interna och den interaktiva kommunikationen fungerar korrekt, något som den i 
dagsläget inte gör. Rapportens slutsats visar att kommunikationen ska vara utformad 
på korrekt sätt och att graden av involvering ska omfattas på samma sätt av alla parter. 
Det är dessa två faktorer som är strategiskt viktiga för kommunikationsprocessen. 
 
Nyckelord: Affärsidé, involvering, kommunikation, funktionell kvalitet, 
värdeskapande, Alfa Laval, gap-analys 
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Inledning 
Denna kandidatuppsats omfattar 15 högskolepoäng inom ämnet Service management 
på Södertörns högskola höstterminen 2008. Genom denna rapport har författarna fått 
en djupare kunskap i ämnet och en ökad förståelse för den praktiska tillämpningen av 
kommunikationsprocessen genom en fallstudie på företaget Alfa Laval AB. 
 
Författarna vill tacka alla som, genom tips, förslag och idéer, har bidragit till att 
genomförandet av denna rapport blivit möjligt. 
 
Ett extra tack riktas till: 
 
Intern kommunikationsansvarig på Alfa Laval i Tumba. 
 
Chefen samt övrig personal på Customer Service på Alfa Laval i Tumba. 
 
Våra handledare Hans Zimmerlund och Göran Grape för den konstruktiva kritik de 
tillhandahållit genom arbetets gång. 
 
Författarna vill även tacka alla opponenter som bidragit med bra förslag och idéer. 
 
Stockholm den 7 januari 2009 
 

Jonas Hane och Sebastian Partti 
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1. Bakgrund 
_____________________________________________________________________ 
Denna rapport behandlar de gap som kan finnas i kommunikationsprocessen mellan 
ledning, anställda och säljbolag. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Verkstadsindustrin är en av de mest betydelsefulla branscherna i Sverige med företag 
som står för hälften av den totala exporten.1 Den har en lång framgångsrik historia 
men på senare år har det generellt börjat gå sämre. 
Enligt en undersökning av IVF (Institutet för Verkstadsteknisk Forskning) - gjord 
mellan 2001-2005 - har vinsten för verkstadsföretagen sjunkit från 2,9 % till 0,7 % av 
omsättningen. Dessutom har omsättningshastigheten, som är det bästa måttet på hur 
effektiv produktionen är, sjunkit från 8,5 till 8,2 gånger/år. Ett relativt välskött företag 
brukar ha en omsättningshastighet på 15-20 gånger per år.2 Företag i dessa situationer 
som går sämre, speciellt verkstadsföretag, är känsliga för prishöjningar på exempelvis 
råvaror.3 Trots en viss nedgång av råvarupriser under de senaste månaderna har 
priserna under den senaste femårsperioden ökat. 4 Detta leder till ökade kostnader och 
en dyrare produktion eller mindre marginaler för företagen inom industribranschen.  
Dagens finanskris leder dessutom normalt till fler parametrar att ta i beaktande såsom 
en lägre orderingång, minskat intresse till investeringar och att industriproduktionen 
som sådan minskar.5 Denna sämre tillväxt i världsekonomin leder också till en 
försvagad tillväxt i svensk efterfrågan och en minskad sysselsättning. Inom 
industribranschen beräknas sysselsättningen minska med 5 000  
personer 2008 och 12 000 personer under 2009, detta gäller främst inom 
verkstadsindustrin.6  
I takt med att industribranschen som helhet går sämre gäller det att hitta sätt att 
framhäva sina egna produkter desto mer. 
 

                                                 
1 Om verkstadsbranschen 2008 s 3 
2 http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article37523.ece 
3 ibid. 
4 Index over råvarupriser under 5-årsperiod 
5 http://www.e24.se/samhallsekonomi/sverige/artikel_794589.e24 
6http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3Fwords%3D%26sectionid%3Ddinapengar%2
6menusection%3Ddinapengar%3Bdinapengarnyheter%26articleid%3D2008%255C06%255C03%255
C287162 
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I takt med att det som helhet går sämre för verkstadsföretagen utsätts de också för en 
hård global konkurrens i och med att marknaden som helhet expanderar. I övrigt 
gäller även den ökande användningen av informationsteknik och Internet att det blir 
lättare för nya aktörer att komma in på marknader utan att vara fysiskt närvarande. 
Trycket från den ökade globaliseringen innebär utmaningar för verkstadsföretagen. 
Svenska företag inom verkstadsindustrin lider ofta av att utländska företag kan 
använda sig av prispress för att ta marknadsandelar, något som ofta kan vara svårare 
för svenska företag på grund av den högre lönekostnaden.7 Det är svårt att föra en 
konkurrensstrategi som går ut på låga priser eftersom det oftast finns någon som kan 
göra samma sak billigare. Fler konkurrenter leder således till att företag gör allt för 
att framhäva sina egna produkter. 
 
Den ökande konkurrensen leder också till att utbud blir större än efterfrågan och till 
ett läge där det mer eller mindre är konsumenten som styr. I en sådan situation med 
hög konkurrens är det viktigare att behålla sina befintliga kunder snarare än att skaffa 
nya. Det är uppskattningsvis 5-10 gånger dyrare att sälja till nya kunder än till 
existerande.8  
Eftersom det är dyrare att hitta nya kunder jämfört med att behålla de befintliga 
måste företag, i större utsträckning än tidigare, sträva efter att tillgodose de 
befintliga kundernas behov och önskemål. 
 
I och med en ökad konkurrens på hemmamarknaden söker sig företag ut på den 
internationella marknaden. Denna internationalisering medför nya dimensioner av 
problem. Affärer görs i allt större utsträckning med länder som har helt skilda 
kulturer. Ungefär hälften av de internationella förhandlingar som äger rum mellan 
parter kommer förmodligen att gå i stöpet för att missförstånd uppstår. Det gäller att 
en ödmjuk inställning finns inför de kulturella skillnader som existerar samt en 
respekt för att vi är mer olika än vad vi tror. Det är viktigt att ta reda på hur stort det 
kulturella avståndet är och vilka skillnader som finns för att därefter anpassa mängden 
av förberedelser som kommer att krävas.9

Att ha kännedom om de kulturella skillnaderna mellan nationer är viktigt eftersom 
detta underlättar kommunikationen mellan dem båda. 
 
För att undvika ovanstående problem, med kulturella skillnader, kan företag upprätta 
säljbolag/dotterbolag i andra länder. Detta för att få en uppfattning om vad som gäller 
i det aktuella landet. Dessutom ger det en viss mängd kontroll och en god 
marknadskännedom. Genom detta kan en större anpassning av utbud ske som ligger i 
linje med exportlandets villkor. 10

                                                 
7 Om verkstadsbranschen 2008 s 4 
8 Kundbarometern Sveriges företag och deras kunder (Oktober 2007) 
9 http://www.swedishtrade.se/exportinformation/?objectid=3465&pageid=4635 
10 Etablera dig på exportmarknaden, ss 3-4  
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I slutändan kommer lönsamheten att stanna inom organisationen som helhet, även om 
säljbolagen som ingår egna avtal, är ansvariga för sina egna ekonomiska förpliktelser. 
Att ha säljbolag medför dock även vissa negativa effekter då den direkta kontakten 
med kunden försvinner. Säljbolaget är länken mellan företag och den faktiska 
slutkunden på målmarknaden. Det är därför viktigt att bevara relationen mellan 
säljbolag och företag för att därmed säkerställa att kunskapen om kunder och 
marknader stannar kvar inom organisationen. Andra negativa effekter av att ha 
säljbolag är att eftersom en hel del information om verksamheten ges bort kan 
säljbolagen utnyttja denna till att tillverka varorna själva. 11

Kunskap måste genomsyra hela organisationen och inte bara delar av den för att ge 
en enhetlig bild av företaget. 
 
Det ställs högre krav på formalia och kommunikation inom företaget. Dessa ökade 
krav visar tydligare på de skillnader som kan finnas. Utländska företag har till 
exempel ofta ett mer formellt och hierarkiskt sätt att arbeta.12  
En väl utarbetad kommunikationsplan är nödvändig för att företag och säljbolag ska 
arbeta på samma sätt. 
 
I takt med ökad internationalisering och konkurrens har konkurrensstrategin på senare 
år mer och mer gått från ett produkttänkande till ett koncepttänkande. 
Koncepttänkandet innebär att begrepp som kringservice, efterservice, 
utbildningspaket och samarbeten blivit allt viktigare i arbetet med kundens 
produktutveckling. Det räcker inte längre att företagen inom verkstadsindustrin enbart 
har en bra produkt, att inneha en god kunskap om kommunikation och 
marknadsföring är även det väsentligt. 13 Kundvård och service har idag blivit den 
viktigaste konkurrensfaktorn. Service har blivit en stor del av tjänsteerbjudandet, då 
försäljning av tjänster och lösningar sker jämsides med försäljning av produkter.14

Kunderna kräver mer än en bra produkt, de vill ha mer tjänster och lösningar som 
skapar ett högre värde för dem. 
 
En nöjd kund ligger till grund för ett företags överlevnad. Att agera i en företagsvärld 
med missnöjda kunder kan givetvis vara en möjlighet men de kommer förr eller 
senare att hitta alternativ. För att bli framgångsrika måste företag se till de ”mjuka” 
värden som medföljer en produkt. Tidigare har företagen riktat in sig på att sänka sina 
kostnader snarare än att se till vad kunder egentligen vill ha. Kundgrupper som 
uteslutande ser till priset är trots allt inte särskilt stor.15 En fysisk produkt är mer än 
bara ett lågt pris. Att tillföra något utöver detta som kunden inte förväntar sig har 
idag blivit mer prioriterat. 
                                                 
11 Etablera dig på exportmarknaden, ss 3-4  
12 Outsourcing & offshoring – en facklig checklista 2008 ss 28-31 
13 Om verkstadsbranschen 2008 s 12 
14 http://www.e24.se/branscher/bankfinans/artikel_41947.e24     
15 Annonsbilaga, Svenskt Kvalitetsindex 
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Emotionella aspekter och värderingar är således viktiga. Det handlar om att se till vad 
kunden inte är tillfredställd med och hitta orsaken till detta. Ofta kommer det fram att 
kunden inte är missnöjd med produkten som sådan utan snarare sättet företaget har 
kommunicerat den på.16  
Det är viktigt för företag att inte endast se till den fysiska produkten utan även 
kommunikationen runt den för att inte en missnöjdhet ska uppstå hos kunden. 

1.1 Problemdiskussion 

Verkstadsindustrin är nere i en svacka samtidigt som konkurrensen hårdnar vilket 
medför att företag måste hitta nya sätt att framhäva sina produkter på. Traditionella 
konkurrensstrategier, som prispress, är inte tillräckliga idag. Kunden kräver något mer 
än endast en bra produkt. Kringtjänster och lösningar som skapar ett högre värde har 
blivit mer prioriterat. När företag dessutom, på grund av den ökade konkurrensen, 
genomgår en internationaliseringsprocess för att ta nya marknadsandelar, ställs de 
inför nya möjligheter såväl som ny problematik. Det är viktigt att säkerställa att den 
samlade kunskapen som finns i olika delar av företaget genomsyrar hela 
organisationen och att kommunikationen om denna kunskap finns strukturerad i en 
utarbetad handlingsplan. I och med alla dessa fenomen har det blivit viktigare för 
företag att inte endast se till den fysiska produkten utan även kommunikationen runt 
den för att inte en missnöjdhet ska uppstå. Av ovan framgår med andra ord att 
kommunikation är viktigt för en långsiktig lönsamhet och således beskriver 
rapportens målvariabel. 

1.2 Problemformulering 

Vilka strategiska faktorer inom kommunikationsprocessen, mellan ett svenskt globalt 
företag och deras säljbolag, är viktiga för företagets långsiktiga lönsamhet? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna rapport är att analysera och utvärdera kommunikationsprocessen 
mellan ledning, anställda och säljbolag på Alfa Laval AB. 

1.4 Frågeställningar 

Hur sker kommunikationen mellan ledning och anställda?  
Hur sker kommunikationen mellan anställda och säljbolag?  
Leder denna kommunikation till långsiktiga relationer och värdeskapande processer? 

 

                                                 
16 Annonsbilaga, Svenskt Kvalitetsindex 
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1.5 Perspektiv 

Idén med rapporten är att analysera och utvärdera kommunikationsprocessen och 
huruvida överensstämmelser föreligger mellan ett företag och deras säljbolag 
avseende just denna process. Av den anledningen kommer författarna givetvis att 
belysa problemet både från köparens och säljarens perspektiv. Rapporten kommer 
även att anamma ett kanalperspektiv då det är kommunikationen mellan parterna som 
avses belysas och utvärderas. 
Det är viktigt att klargöra att denna rapport kommer att betrakta företaget och 
säljbolagen som skilda ”resultatenheter”. Med andra ord ser författarna säljbolag som 
enskilda juridiska personer med egna ekonomiska förpliktelser och fristående från 
andra säljbolag (eller moderbolaget) inom samma koncern. Säljbolagen ses alltså som 
en kund för det ”egna” företaget och behandlas därefter. 

1.6 Avgränsning 

Författarna avgränsar sig till att endast se till den interna (alltså mellan ledning och 
anställda) och interaktiva (mellan företag och säljbolag) kommunikationen. Endast 
kommunikationsprocessen kommer att utvärderas och analyseras utan hänsyn till 
kulturella skillnader mellan länder. 

1.7 Definitioner av centrala begrepp 

Image - ”Den uppfattning och bild publiken och omvärlden har av organisationen”. 
Image är det som företagen eftersträvar att bygga upp efter bästa förmåga, genom att 
kommunicera sin profil till konsumenterna på bästa möjliga sätt. Det som allmänheten 
kommer i kontakt med är det som bygger upp imagen hos företaget. 17

Profil - ”Den bild som organisationen vill förmedla av sig själv till sin publik och 
omvärld”. Profil kan beskrivas som det som ett företag önskar förmedla till sin 
omgivning. Det är profilen som ska bygga imagen till det ultimata för företaget. 18

Word-of-mouth – Information som baseras på tidigare erfarenheter och som förs 
vidare från en kund till andra potentiella kunder, nuvarande kunder och/eller 
intressenter. Beroende på tidigare erfarenheter kan word-of-mouth vara positiv, 
negativ eller neutral.19

                                                 
17 Larsson 2001 ss. 96-99 
18 ibid. 
19 Grönroos & Rubinstein 1986 s 10 
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2. Metod 
_____________________________________________________________________ 
Metoden för hur tillvägagångssättet av denna rapport kommer att se ut, beskrivs och 
motiveras under denna rubrik. Relevanta begrepp för metoden kommer att 
presenteras och belysas, såsom vetenskapligt synsätt, reliabilitet och validitet. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.1 Undersökningsobjekt 

Valet av företag föll på Alfa Laval baserat på att det är ett intressant globalt företag. 
Flera undersökningar har gjorts inom ämnet men de flesta är gjorda där kunderna 
finns i samma land. Författarna ser på Alfa Lavals säljbolag som deras kunder. Kritik 
kan riktas mot att författarna inte ser till den verkliga slutkunden men som 
Gummesson uttryckte det; ”eftersom vi lever på vår kund och vår kund lever på sin 
kund är det en god idé att hjälpa vår kund att hjälpa sin kund”.20

2.2 Vetenskapligt synsätt 

2.2.1 Holistiskt synsätt 
Ett holistiskt synsätt innebär att en helhetssyn till forskningsproblemet tillämpas, 
helheten är mer än summan av delarna. En pendelrörelse mellan del och helhet, för att 
nå fram till en så fullständig förståelse för ett problem som möjligt, förekommer under 
hela arbetet. Vidare är det vanligt att fokusbyte från objekt till intervjuare och tillbaka, 
äger rum, för att på så sätt få många olika nyanser av verkligheten..21 Ett holistiskt 
synsätt kan sättas i direkt korrelation till hermeneutik (mer om detta begrepp längre 
fram i rapporten). 
Författarnas problemformulering handlar om att se till vilka strategiska faktorer inom 
kommunikationsprocessen, mellan ett svenskt globalt företag och deras säljbolag, som 
är viktiga för företagets långsiktiga lönsamhet. Detta kan endast genomföras med ett 
holistiskt synsätt då företagets och säljbolagens kommunikation sinsemellan, samt 
inom företag, speglar varandra. Författarna kan inte säga hur säljbolaget fungerar 
genom att endast titta på företaget och sedan säljbolaget utan att återknyta till dem 
båda åter och åter igen.  

                                                 
20 Gummesson 1995 s. 92 
21 Patel & Davidson 2003 s. 30 
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2.2.2 Deduktiv och induktiv ansats 
En deduktiv ansats (att avleda) innebär att med hjälp av teorier försöka beskriva en 
verklighet. Teorier används för att se på händelser och data från verkligheten i ett nytt 
ljus. Ett arbete med inriktning på att gå ”från teori till empiri”, alltså från det generella 
till det mer konkreta, anammas. 22

En induktiv ansats (att föra in i) innebär det motsatta och skapar teorier av fenomen 
som sker i verkligheten. Med andra ord från konkret till generellt eller från det 
speciella till det mer allmänna.23

Denna rapport kommer ha en deduktiv ansats där författarna använder befintliga 
teorier för att belysa det problem som de fenomen, som författarna visat på i 
bakgrunden, gett upphov till. 

2.2.3 Positivism och hermeneutik 
Positivism bygger upp en helhetsuppfattning, på samma sätt som en person löser ett 
korsord, alltså att se till olika alternativ och välja ett. Hermeneutiken ser på ett 
forskningsområde som en helhet där delarna skapas ur den totala helheten och inte 
tvärtom.24 Den hermeneutiska forskaren närmar sig forskningsobjektet subjektivt 
utifrån sin egen förförståelse. Det är med andra ord speglat av tankar, intryck, känslor 
och kunskap som forskaren besitter. Denna förförståelse ses snarare som en tillgång 
och inte ett hinder för att förstå forskningsobjektet.25 Relationen mellan positivism 
och hermeneutik är relativt komplicerad och omfattande. Medan positivismen 
utesluter hermeneutiken respekterar hermeneutiken positivismen.26

Hermeneutik kommer givetvis vara det mest använda synsättet i denna rapport 
eftersom tolkning finns i många instanser. Framförallt kommer författarna att göra en 
tolkning av det material som samlats in, men även hur synen på olika metoder och 
information kommer att utformas.  
Semistrukturerade intervjuer med olika anställda på Alfa Laval kommer att 
genomföras vilka kommer att medföra en hög grad av hermeneutik. 
Dessutom kommer förberedande intervjuer, som ska ligga till grund för enkäten och 
de öppna frågor som kommer att återfinnas i enkätens utformning även de kräva olika 
grad av tolkning. 
Grunden är dock att rapporten ska baseras på positivism, hur det faktiskt är, eftersom 
det givetvis är det rapporten syftar till att undersöka. 

                                                 
22 Johannessen & Tufte 2003 s. 35 
23 ibid. 
24 ibid. s 29 
25 Patel & Davidson 2003 s. 30 
26 Ramiréz 1993 s. 5 
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2.3 Hjälpmedel för att genomföra rapporten 

2.3.1 Gap-analys 
Gap-analys handlar om att analysera var källorna till olika kvalitetsproblem kan ligga. 
Modellen är uppdelad i fem olika gap. Den övre halvan involverar det som gäller för 
kunden och den nedre gäller för det som sker hos säljaren. 
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Figur 1, Service Quality Model, Parasuraman et al 1985  
 
Gap 1 
Detta gap ser till den skillnad som kan föreligga mellan ledningens uppfattning om 
kundernas förväntningar och hur det verkligen är. Förväntningarna byggs i sin tur upp 
av word-of-mouth, personliga behov och tidigare erfarenheter samt den 
kommunikation som finns mellan kund och företag.27  
Möjliga orsaker till detta gap är: 

• Marknadsundersökningar som ger en felaktig information 
• Informationen har tolkats felaktigt 
• Ingen analys av efterfrågan har genomförts 
• Information mellan personalen som har den direkta kontakten med kund och 

ledningen är undermålig. 
• För många nivåer mellan personal med kundkontakt och ledningen finns vilket 

medför att informationen hinner förvrängas och bli felaktig på väg ”uppåt”28 
                                                 
27 Parasuraman et al 1985 ss. 44-45 
28 Grönroos 2002 ss 116-117 
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Gap 2 
Gap 2 visar på den skillnad som kan föreligga mellan vad ledningen uppfattar om 
kundernas förväntningar och vad som verkligen blir specificerat nedåt i 
organisationen. Med andra ord blir informationsöverföringen mellan uppfattning och 
att få ner den uppfattningen ”på papper” felaktig.29 Möjliga orsaker till detta grundar 
sig ofta på planeringsmissar av olika slag; 

• Misstag begås eller så finns inte tillräckliga planeringsrutiner 
• Inga tydliga mål för organisationen finnes30 

Gap 3 
Specifikationen av kvaliteten som togs fram av ledningen uppfylls inte av de 
anställda, till exempel vid leverans och produktion.31

Möjliga orsaker till detta gap är att: 
• Specifikationerna är för komplicerade eller tar inte upp tillräckligt mycket 

information 
• Personalen håller inte med om specifikationerna och väljer att inte följa dem 
• En dålig ledning 
• En obefintlig eller undermålig intern marknadsföring (mer om detta begrepp 

under teoriavsnittet) 
• Företaget klarar inte av specifikationen rent systematiskt eller tekniskt sett32 

Gap 4 
Detta gap handlar om den externa marknadsföringen, även kallat den traditionella 
marknadsföringen. Att se till de skillnader som kan finnas mellan den faktiska 
tjänsten och det som utlovas i den externa marknadsföringen.33

Möjliga orsaker: 
• Planeringen av marknadskommunikation och den traditionella externa 

marknadsföringen, har inte gått hand i hand med verksamheten som helhet 
• En benägenhet från marknadsföringsavdelningens sida att överdriva och lova 

för mycket i strävan efter att sälja mer34 
 
Gap 5 
Gap 5 är en funktion av de andra gapen, Gap5 = f(Gap1, Gap2, Gap3, Gap4), då det 
påverkas av de resterande fyra gapen i gap-analysen. Gap 5 ser till de ”fel” som kan 
ha uppstått i processen eller rättare sagt de skillnader som kan finnas mellan den 
upplevda kvaliteten och den förväntade. Det eventuella gapet här ökar, respektive 
minskar, parallellt med de övriga fyra gapens ökning och minskning.35

                                                 
29 Parasuraman et al 1985 s. 45 
30 Grönroos 2002 s 117 
31 Parasuraman et al 1985 s. 45 
32 Grönroos 2002 s. 118 
33 Parasuraman et al 1985 ss. 45-46 
34 Grönroos 2002 s. 119 
35 Parasuraman et al 1985 s. 46 
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2.3.2 Förändringsanalys 
En allt mer dynamisk och föränderlig värld ställer krav på att företag och 
organisationer förändrar sig i samma takt som sin omgivning. I arbetet med att 
genomföra detta krävs ofta en förändringsanalys, som är den inledande metoden vid 
olika typer av företagsutvecklig/verksamhetsutveckling. Olika problem, 
verksamhetssituationer, mål och förändringsbehov utreds varpå utveckling av olika 
förändringsförslag utformas.36

 
Att arbeta med förändringsanalys innebär att arbeta med delar som ska förklara och 
hjälpa till att förstå helheten. För att arbeta helhetsmässigt krävs möjligheter att 
strukturera arbetet, fokusera på viktiga frågeställningar, växla mellan olika aspekter 
och integrera olika aspekter till en helhet. Detta gör författarna genom att använda 
SIM. SIM beskrivs som en ansats för förändringsanalys och står för Samverkan 
genom Ifrågasättande och Idéutveckling med stöd av Metodik. Arbetet genomförs inte 
rätlinjigt, med start från en punkt rakt fram till en slutpunkt, utan snarare genom en 
växelvis förståelse mellan helhet och en olik delaspekt.37

 
Författarna ser på hela rapporten som en sorts förändringsanalys i kombination med 
SIM då den strävar efter att utreda olika former av problem och se om ett eventuellt 
behov till förändring föreligger. 

2.4 Undersökningsmetod 

2.4.1 Kvalitativ och kvantitativ ansats 
En kvalitativ ansats innebär att arbeta med mjuka data där flexibiliteten är stor. En 
analys av empirin sker löpande och integrerat med datainsamlingen samt lämnar rum 
för tolkning. Vid en kvalitativ studie formas nya frågeställningar löpande över tid och 
ställer frågor i ett nytt ljus. 
En kvantitativ ansats innebär att arbeta med hårda data för att göra om teoretiska 
variabler till något som kan mätas med operationella tal. Flexibiliteten är låg och 
räkneoperationer används efter datainsamlingen för att analysera denna. 38  
I denna rapport kommer författarna använda en kvantitativ och en kvalitativ ansats. 
Kvantitativ ansats kommer att användas i och med den enkätundersökning som ligger 
till grund för att analysera det gap som kan förekomma mellan företag och säljbolag. 
För att undvika den eventuella stelbenthet som kan föreligga med kvantitativa 
undersökningar kommer författarna försöka samla information från flera instanser 
både inifrån och utanför företaget innan själva undersökningen. 
En kvalitativ ansats kommer att finnas med i rapporten då flera intervjuer kommer att 
genomföras med anställda inom Alfa Laval. 
                                                 
36 Goldkuhl & Röstlinger 1988 ss 7-11 
37 Goldkuhl & Röstlinger 1988 ss 37-39 
38 Johannessen & Tufte 2003 s. 70 

16 
 



2.4.2 Metodtriangulering 
Det finns fyra olika typer av forskningsmetoder som kan kombineras för att skapa 
olika, men ömsesidigt stödjande sätt att samla in data. Dessa är frågeformulär, 
intervjuer, observationer och skriftliga källor. Vid kombination av olika typer av 
metoder erhålles flera olika typer av data om samma ämne vilket ökar kvaliteten i 
arbetet. Detta beror på att arbetet har mer data som underlag till rapporten. Det 
negativa är dock att det föreligger en risk för att missa helhetsbilden av 
undersökningsobjektet då extra tid och resurser istället måste läggas till att ha flera 
forskningsmetoder. Problemet blir mer specifikt än generellt. I slutändan stärks dock 
graden av tillförlitlighet i data eftersom en möjlighet till att se forskningsområdet 
genom olika perspektiv erhålles. Resultatet blir heller inte allt för hårt knutet till en 
speciell metod i undersökningen.39

Författarna kommer i denna rapport att använda tre av dessa forskningsmetoder; 
frågeformulär, intervjuer och skriftliga källor. 

2.5 Insamling av empiri 

2.5.1 Urval 
De anställda i rapporten får representeras av de som arbetar på orderavdelningen vid 
Alfa Laval DC (Distribution Center) Tumba. Dessa har den direkta kontakten med 
säljbolagen och består av 13 personer. Säljbolagen kommer att innefatta 20 länder (se 
bilaga 1) som väljs av Alfa Laval. En person per säljbolag innefattas av 
enkätundersökningen och även denna bestäms utifrån Alfa Lavals önskemål. Personen 
har dock alltid någon form av kontakt med orderavdelningen i Alfa Laval DC Tumba. 
Vid utformning av enkätundersökningarna tas ingen hänsyn till kön eller ålder då 
författarna inte anser detta vara av relevans för rapporten. 
Ledningens uppfattning representeras av ansvarig för den interna kommunikationen 
på Alfa Laval i Tumba. 

2.5.2 Primär- och sekundärdata 
Primärdata samlas normalt in på tre olika sätt; genom observationer, intervjuer eller 
enkäter. Det handlar om data som har ett primärt syfte att bilda analysunderlag till 
undersökningen.40 Författarna kommer i denna rapport använda sig av primärdata i 
form av enkätundersökningar och intervjuer.  
Sekundärdata är sådana data som redan samlats in för andra ändamål.41 Författarna 
kommer i denna rapport använda dessa data främst för att stödja primärdatan och 
utöka den totala förståelsen i ämnet. Insamlad data kommer att vara relevant och 
professionell samt från säkra källor för att undvika felaktigheter och misstolkningar.  
Författarna kommer kontinuerligt att analysera datan för att fastställa tillförlitligheten. 
                                                 
39 Denscombe 2000 ss. 102-104 
40 Befring 1994  ss. 64-65 
41 ibid. ss. 65-66 
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2.5.3 Intervjuer 
Författarna kommer att använda flera semistrukturerade intervjuer som ska verka som 
informationssamlande redskap. De första intervjuerna fungerar som en förberedelse 
till det frågeformulär som rapportens empiriska underlag ska vila på, samt ge en ökad 
förståelse för problemet. Dessa intervjuer krävs för att skaffa de detaljer och djup som 
behövs för att försäkra sig om att frågeformuläret ställer relevanta frågor. Motivet är 
att validiteten inte ska bli lidande. Dessutom genomförs en större intervju med 
kommunikationsansvarig person vid Alfa Laval i Tumba (informant 1). De frågor som 
kommer ligga till grund för denna intervju redovisas i bilaga 2.  
Den semistrukturerade strukturen ger en mer flexibel dialog, vilket innebär ett större 
utrymme för att utveckla idéer och där synpunkter åskådliggörs enkelt.42

 

2.5.4 Surveyundersökning 
2.5.4.1 Enkätundersökning 
Kundtillfredsställelse är ett tillstånd i kundens huvud, därför är detta en variabel som 
företag bara kan få reda på saker om genom att ställa frågor till kunden.43

En bra utgångspunkt för att ta reda på vad kunden verkligen vill ha är att använda sig 
av SERVQUAL som står för ”Service quality” eller tjänstekvalitet på svenska. 
SERVQUAL handlar om den upplevda tjänstkvaliteten och hur undersökning kring 
denna kan ske. För att göra detta delas SERVQUAL upp i fem determinanter;44

Tangibles (gripbara ting) – handlar om de fysiska faciliteternas utseende, utrustning 
och uppträdandet från personal- 
Reliability (tillförlitlighet) – Förmågan att genomföra och hantera den utlovade 
servicen korrekt, tillfredställande och med hög tillförlitlighet. 
Responsiveness (tillgänglighet/mottaglighet) – Viljan att hjälpa kunden och att bistå 
dem med en hög och snabb service. 
Assurance (garanti) – Kunskapen och artigheten hos de anställda och deras förmåga 
att förmedla förtroende och tillit. 
Empathy (empati) – Att bry sig om kunderna samt att företaget ger varje individuell 
kund den uppmärksamhet som de förväntar sig. 45

 
Determinanterna ger riktlinjer för hur undersökningen ska vara formulerad och se ut. 
Att ha i åtanke är att detta endast är just riktlinjer och att en undersökning måste 
anpassas efter den speciella situation som råder. Författarna valde att dessutom 
genomföra en kvalitativ intervju med informant 2 och 3 för att få grundläggande 
kunskaper om ämnet och problemet. 
 

                                                 
42 Denscombe 2000 ss. 134-135 
43 Söderlund 1997 s. 138 
44 Parasuraman et al 1988 s. 23 
45 Parasuraman et al 1988 s. 23 
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2.5.4.2 Utformning av enkäter till anställda 
I enkäten till de anställda (se bilaga 3) är determinanterna uppdelade i tre olika 
grupper; en som ser till kommunikationen med säljbolagen (de sju första frågorna), en 
som ser till kommunikationen mellan säljbolagens kund och de anställda (fråga 8-14) 
och en som ser till kommunikationen med ledningen (fråga 15-19). Dessa följs av två 
frågor om den interna kommunikationen i Alfa Laval. Enkäten avslutas med två 
öppna frågor för att se hur pass förankrad Alfa Lavals affärsidé är i hela 
organisationen. I de tre sista frågorna kommer hög grad av tolkning att äga rum. Idén 
med enkäten är att se till vilken grad det föreligger en överensstämmelse av 
uppfattning mellan ledning och anställda inom Alfa Laval Tumba. Den syftar även till 
att se hur de anställda uppfattar kunderna och huruvida de eftersträvar ett ökat 
samarbete med kundens kund. Innan enkäten till de anställda lämnades ut 
genomfördes ett pilottest av informant 4 för att se om något kunde misstolkas. Denna 
informant arbetade nära orderavdelningen och besitter liknande kunskaper men ingick 
inte i målgruppen för enkäten. Enkäten kommer att delas ut klockan 16:00 den 12 
december och ha en deadline klockan 13:00 den 16 december 2008. 
 
2.5.4.3 Utformning av enkäter till säljbolag 
Enkätundersökningen (se bilaga 4) är utformad med determinanterna, som nämnts i 
avsnittet innan, som riktvärden.  
I kundenkäten är determinanterna uppdelade i tre olika grupper; en med teknisk 
karaktär (de sju första frågorna), en som ser till mjuka värden (fråga 8-14) och en som 
ser till förhållandet med kundens kund (fråga 15-21). Enkäten avslutas med två öppna 
frågor för att se hur pass förankrad Alfa Lavals affärsidé är i hela organisationen. I 
denna fråga kommer hög grad av tolkning att äga rum. 
Idén med enkäten är att se vilka kvaliteter som är viktigt för respektive säljbolag samt 
hur väl Alfa Laval DC Tumba lever upp till dessa.  
Författarna har använt sig av två förberedande intervjuer för att få en bra förförståelse 
till enkätutformningen och problemet. Dels genomfördes en kvalitativ intervju, genom 
videosamtal över Internet, med informant 5 för att få grundläggande kunskaper om 
ämnet från säljbolagens håll. Dels genomfördes en intervju med informant 2 och 3 för 
att även få Alfa Lavals syn på problemet. 
Innan enkäten skickades ut genomgick den även ett pilottest hos informant 6. Detta 
för att minimera risken för missförstånd samt öka chansen för relevans (validitet) och 
begreppsförståelse. 
Enkäten skickas ut den 21:a november 2008 klockan 13:00 och åtföljes av två 
påminnelser till de som inte svarat (bilaga 5). 
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2.6 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas huruvida mätningar som gjorts är ”stabila”, att mätningen inte 
utsatts för olika slumpvariabler. De beteenden och händelser som sker under första 
undersökningen bör inte ske under just den tidpunkten. Om du gör om samma 
undersökning vid ett senare tillfälle ska det ge samma resultat som första gången 
undersökningen genomfördes.  Reliabilitet består egentligen av tre egna begrepp. 
Kongruens innebär att liknande frågor ställs om samma händelse för att få många 
nyanser av dito. Precision handlar om hur svaren registreras (oftast i ett 
enkätformulär). Konstans tar upp tidsaspekten och att fenomenet inte ändrar sig över 
tiden.46

2.7 Validitet 

Validitet handlar om giltighet, att de instrument och metoder som används ska vara 
utformade på ett sådant sätt att de mäter det som de är avsedda att mäta. 
Det är lämpligt att dela in validitet i två aspekter; den inre och den yttre validiteten. 
Den inre validiteten handlar om definitionen av de begrepp som ska mätas samt om 
undersökningsobjekten definieras på samma sätt. Med andra ord kan den inre 
validiteten vara säkrad eller uppfylld innan den faktiska empiriska insamlingen har 
ägt rum. Den yttre validiteten handlar om hur väl det mätvärde som erhålls från en 
mätning överensstämmer med verkligheten. Det vill säga hur väl vår definition av en 
variabel beskriver verkligheten på ett korrekt sätt. Den yttre validiteten är således 
beroende av att en empirisk insamling har ägt rum.47

2.8 Generaliserbarhet 

Diskussionen kring generaliserbarhet är en viktig aspekt att ta upp vid kvalitativa 
studier då dessa ofta kan vara svåra att generalisera utifrån. Generaliserbarhet handlar 
om huruvida resultat från undersökningen kan föras till andra besläktade situationer.48 
Det finns risk för att observationer endast ger ”anekdotisk information”, vilket innebär 
att bara för att något gäller i ett fall behöver det inte gälla i alla. 49

Eftersom en fallstudie genomförs är idén med denna rapport att belysa ett fenomen 
snarare än att säga hur något egentligen är. 

                                                 
46 Trost 2001 ss. 59-60 
47 Eriksson & Wiedersheim-Paul 2001 ss. 38-39 
48 Johannessen & Tufte 2003 s.74 
49 Eriksson & Wiedersheim-Paul 2001 s. 16 
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3. Teori  
_______________________________________________________________________________ 
Denna rapport behandlar de gap som kan finnas mellan vad kunder vill ha och vad 
företaget tror att kunderna vill ha. I detta kapitel kommer relevanta teorier, med 
utgångspunkt från vår problemformulering, att presenteras. Teorierna kommer att 
utmynna i en teoretisk syntes som ska illustrera hur de olika teorierna hänger 
samman samt hur de knyter an till problemformuleringen. Den teoretiska syntesen 
leder till en teoretisk referensram som ser till vårt syfte med denna rapport. 
________________________________________________________________________________ 

3.1 Teoretisk utgångspunkt 

Problemformuleringen för rapporten lyder: Vilka strategiska faktorer inom 
kommunikationsprocessen, mellan ett svenskt globalt företag och deras säljbolag, är 
viktiga för företagets långsiktiga lönsamhet? Baserat på denna problemformulering 
har författarna tagit fram ett antal relevanta frågeställningar för det fortsatta arbetet 
med denna rapport. Hur sker kommunikationen mellan ledning och anställda? Hur 
sker kommunikationen mellan anställda och säljbolag? Leder denna kommunikation 
till långsiktiga relationer och värdeskapande processer? Baserat på dessa 
frågeställningar kommer basen för teorierna och den teoretiska syntesen att 
klarläggas. De olika teorierna som belyses i denna rapport är baserade på begreppen 
kommunikation, kvalitet, mervärde och grad av involvering.  

3.2 Mål och processtyrning 

Med anknytning till förändringsanalys och förändringsarbete som helhet samt för att 
se hur verksamheter fungerar är det viktigt att se till begreppen process- och 
målstyrning. Målstyrning innebär att beslutsfattaren först formulerar mål och sedan 
ser till hur dessa mål bäst uppnås, ett mer rationellt tänk ligger till grund för besluten. 
Detta tänk fungerar bra i sådana miljöer där en aktör är så pass överlägsen att denne 
inte behöver bry sig om sin omgivning och deras åsikter vid planering. Den är mest 
tillämplig när företag provat sig fram till ett scenario efter en viss tid, det vill säga då 
de har mer kunskap om den egna verksamheten. Fel som uppkommer under arbetets 
gång mot att nå sitt mål ska omedelbart elimineras.50

Processtyrning ser arbetsgången som ett inlärningsförlopp vilket hela tiden skiftar 
mellan vision och åtgärd. Detta synsätt kan direkt knytas till SIM. Denna syn är 
lämplig i komplexa miljöer där orsak-verkan-samband eftersökes. Den används mest i 
den tidiga fasen i utvecklingscykeln då en hög strävan efter att hitta fel finns. Viljan 
att lära sig mer av dessa fel, och inte bara motverka dem med en gång, är hög.51 
Rapporten kommer inte att utesluta det ena eller andra synsättet utan att se till båda. 

                                                 
50 Normann 1980 s. 67 
51 ibid. 
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3.3 Perspektivdiskussion 

Kärnan av marknadsföring är ett utbyte av värde, till exempel genom att tillhandahålla 
en vara i utbyte mot finansiella medel. Marknadsföring ses som ett sätt att underlätta 
detta utbyte. Marknadsföring har emellertid kommit att fokusera på olika områden när 
det gäller stödet till utbytet. Två synsätt på marknadsföring kommer att presenteras 
nedan, dessa är transaktionsmarknadsföring och relationsmarknadsföring.52

3.3.1 Transaktionsmarknadsföring  
Transaktionsmarknadsföring fokuserar inte på vilka kunderna är eller om de handlat 
förut utan endast på att få kunden att köpa en vara. En inriktning mot marknadsmixen 
med de fyra P:na (pris, plats, produkt och påverkan) används för att sälja varor, det är 
själva utbytet och transaktionen som står i fokus. Företag försöker att erövra kunderna 
vilket är bra då det inte krävs mycket kommunikation mellan kund och producent. 
Värdet skapas hos företaget och finns inbäddat i produkten vilket innebär att värdet i 
förväg har producerats innan distribution till kund. Värdet mellan företag skapas 
sekventiellt och byggs upp ju närmare slutkunden produkten kommer. Det är svårare 
att få en närmare kontakt med kund och konkurrensstrategin är ofta prispress med 
stordriftsfördelar. Kunderna ses som anonyma och uppfattas som en motståndare som 
ska övertalas och ses mer eller mindre som objekt.53

3.3.2 Relationsmarknadsföring 
Relationsmarknadsföring syftar till att skapa längre relationer med kunden. I takt med 
att informationstekniken går framåt har möjligheter att skapa en större interaktion 
mellan köpare och säljare infunnit sig. Interaktionen i sin tur bygger på att inte endast 
se kunden som en aktör utan som en partner i en relation, värdeutbytet är inte det 
centrala utan snarare relationerna mellan parterna. Värdet tillverkas inte i förväg och 
finns inte inlagrat i produkterna, produkten är snarare en del av det totala 
värdeerbjudandet. Allt utgår från de värdeskapande processerna som företaget har 
med kunden. Utgångspunkten för relationsmarknadsföring är med andra ord 
samspelet mellan leverantör och kund där kunden ses som ett subjekt.54

                                                 
52 Grönroos 2002 ss. 31-32 
53 ibid. ss. 31-37 
54 Grönroos 2002 ss. 31-37 
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3.3.3 Val av perspektiv 
Transaktionsmarknadsföringssynsättet passar bra in på marknader med stark tillväxt. 
Då marknaden mognar och konkurrensen blir större växer behovet av att använda sig 
mer av relationsmarknadsföring. Det är alldeles för begränsat att endast se till 
erövring av kunder som marknadsföringsmål.55

Situationen i industribranschen är att då konkurrensen har hårdnat, och företag gör 
mer för att sätta relationen till kunden i fokus, bör relationsmarknadsföringssynsättet 
vara det naturliga valet. Dessutom är det mer naturligt för företag med säljbolag att 
använda relationsmarknadsföringssynsättet som utgångspunkt i sitt arbete. Detta då 
dessa redan har starka relationer till varandra. Författarna tar sig an rapportens 
problem med ett öppet sinne och med en egen förförståelse för uppgiften (förenligt 
med hermeneutiken). Därmed ser inte författarna på transaktionssynsättet som en 
omöjlighet för företag i denna situation. Båda synsätten kommer att beaktas i 
rapporten då ingen av dem egentligen utesluter den andra. 

3.4 Teorislinga 

Teorislingan är till för att överskådligt se hur teorierna hänger ihop. En utförligare 
beskrivning av teorierna redogörs senare i rapporten. 
Rapporten syftar till att analysera och utvärdera hur kommunikationsprocessen mellan 
ett företag och deras säljbolag ser ut samt hur denna kommunikation ska leda till en 
långsiktig lönsamhet. Det är här företagets affärsidé, alltså mål och visioner, kommer 
in i bilden eftersom det är detta som kommunikationen ska bestå av. Affärsidén måste 
genomsyra hela organisationen och ses som en helhet för att nå ut till säljbolagen. För 
att göra detta krävs en kommunikation inom företaget och mellan företaget och 
säljbolagen. Denna kommunikation beskrivs bäst genom Service Profit-chain som 
beskriver den interna kommunikationen och den interaktiva kommunikationen. 
Beroende på hur väl kommunikationen mottas och sänds ut kommer någon form av 
involvering från båda parter att äga rum. Denna grad av involvering beskrivs bäst 
genom involveringsteorin. Involvering baseras i sin tur bland annat på förväntningar, 
som är det företaget speglar utåt att kunderna kan förvänta sig. Förväntningar är en 
del av den totala kvaliteten som kunderna får när de interagerar med företaget. Den 
andra delen i den totala kvaliteten är erfarenheter, alltså den uppfattning som bildats 
hos säljbolagen vid tidigare köp och involvering. Erfarenheterna byggs i sin tur upp 
av en teknisk kvalitet, produkten i sig, och en funktionell kvalitet, kringtjänsterna. 
 
Alla delar som beskrivits ovan; företagets affärsidé, kommunikationen mellan 
företagen och graden av involvering utmynnar i ett värdeskapande, antingen i form av 
en värdekedja eller en värdestjärna. 

                                                 
55 Grönroos 2002 ss. 31-37 
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3.5 Teoretisk presentation 

3.5.1 Affärsidé som system 
Affärsidén baseras på den ”överlägsna förmågan” och det ”överlägsna kunnandet” 
som är interagerat i organisationen och hos de anställda. Alla affärsidéer har 
systemkaraktär på ett eller annat sätt. Detta innebär att affärsidén som sådan är ett 
uttryck för den större helheten, och inte bara innefattar hur en aktör vill att något ska 
vara utan också hur något faktiskt är.  
Affärsidén behöver genomsyra hela organisationen och hitta rot i de olika instanserna 
inom och utanför företaget genom intern, extern och interaktiv marknadsföring. 
Företag försöker se till den nisch inom vilket de dominerar, de produkter som de har 
inom detta revir och de resurser och interna förhållanden som de har tillgång till för 
att nå denna dominans. På grund av att affärsidén är komplex är den svår att imitera 
för konkurrenter men dock även svår att befästa i den egna organisationen. Alla delar 
ska passa till varandra och ska bidra till helheten.56

 

3.5.1.1 Affärsidéns relevans för rapporten 

I takt med en allt hårdare konkurrens inom verkstadsindustrin blir det allt viktigare 
med en tydlig affärsidé för att framhäva vad företaget gör och vill göra. Det gäller att 
införa affärsidén i organisationen för att företagets anställda vet vad det är de ska 
kommunicera och hur de ska göra det. De anställda är den första kunden som 
företaget har, kan de inte sälja affärsidén till de egna anställda kan de förmodligen 
inte göra det till en kund heller. Affärsidén som system är högst relevant för denna 
rapport eftersom den ligger till grund för vad som ska kommuniceras och vad som i 
slutändan skapar någon form av involvering. 

3.5.2 Service Profit-chain 

De olika aspekterna av marknadsföring som författarna kommer att gå igenom i denna 
del av teorikapitlet handlar i grund och botten om löften och vad företag gör med, och 
hur de förmedlar, dessa löften. Löftena baseras på den systemliknande, interagerade 
affärsidén som författarna gått igenom tidigare. För löften gäller att det är ofta bättre 
att lova för lite och ge för mycket, som ett led i arbetet att hålla kunderna nöjda57. 
Service profit-chain handlar om dessa löften och innefattas av fem länkar;  

• Den interna servicekvaliteten handlar om valet och utbildningen av anställda 
samt den miljö de arbetar i, men även den ökade support som ges till de 
anställda som har kontakt med kunden. Detta leder till...  

• Nöjda och produktiva anställda vilket resulterar i...  

                                                 
56 Normann 1980 ss. 52-53 
57 Grönroos 2002 s. 81 
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• Ett större servicevärde vilket innebär ett effektivare och mer produktivt 
skapande av kundvärde och service vilket ger till följd...  

• Nöjda och lojala kunder vilket innebär en ökad andel återköp och ett positivt 
word-of-mouth som slutligen medför...  

• Högre vinster och tillväxt.  
Med andra ord börjar vägen mot ökad tillväxt med att hjälpa personen som hjälper 
kunden. För att uppnå målen räcker det inte att endast använda extern marknadsföring 
utan, som figuren nedan visar, måste företag även använda intern och interaktiv 
marknadsföring.58
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Figur 2, Service Profit Chain, Kotler et al 2002 
 
Intern marknadsföring 
Den interna marknadsföringen är nödvändig för att skapa förutsättningar för att kunna 
hålla löften eller ännu hellre för att möjliggöra dem. Den handlar om den 
kommunikation som finns internt inom organisationen. Det är högsta ledningens 
ansvar, såväl som de olika arbetsledarnas, att denna kommunikation når fram.  
Idén med intern marknadsföring är att hålla medarbetarna motiverade och engagerade 
så att de ska kunna uppfylla sina roller som kontakt med kunden på ett bra sätt.59 Den 
interna marknadsföringen bör vara en del av det vardagliga arbetet och genomföras 
kontinuerligt inom organisationen.60

Den interna marknadsföringen kan användas vid tre situationer inom en organisation;  
• Vid skapandet av en servicekultur inom företaget för att hjälpa de anställda att 

förstå affärsidén och att skapa bra relationer mellan personerna inom företaget 
samt skapa en serviceinriktad ledning och ledarstil. 

• Vid bevarandet av en serviceinriktning hos personalen, för att motivera de 
anställda och förstärka tjänstevilligheten och kundinriktningen, samt ge en 
feedback tillbaka till personalen. Företag måste ”lansera” nya produkter inom 
företaget innan de marknadsför dem utanför. Vet inte företaget själva vad det 
handlar om lär kunderna inte göra det heller. 

                                                 
58 Kotler et al. 2002 s. 546 
59 Grönroos 2002 ss. 365-375 
60 Normann 2000 s. 146 
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• Vid introduktion av nya varor, tjänster och marknadskampanjer är det även 
viktigt att få de anställda att tro på och acceptera det som företaget vill 
förmedla. 

De fyra viktigaste målgrupperna för den interna verksamheten är högsta ledningen, 
mellanchefer och arbetsledare, kontaktpersonalen och stödpersonal.61

 
Interaktiv marknadsföring 
Den interaktiva marknadsföringen handlar om den direkta kontakten mellan kund och 
personal. Då den interna marknadsföringen handlade om att möjliggöra löften handlar 
den interaktiva om att hålla dessa löften.62 Interaktiv marknadsföring innefattar 
kunderna och de kvalitetsskapande resurser som kunderna samspelar med, såsom 
personal med kundkontakt, system och operativa rutiner samt fysiska resurser och 
utrustning. Vem som helst kan vara kontaktperson med kunden, oavsett position eller 
ställning, det handlar bara om den faktiska kontakten. Det är vid denna kontakt som 
företag bäst kan se vad kunden vill ha och förväntar sig och det är därför extra viktigt 
att den interna kommunikationen varit fullständig och komplett. Dock är det inte 
endast personer som involveras i det hela utan även system och rutiner såsom 
kösystem, webbplatser och olika hjälpcentraler såväl som datorer, dokument och 
andra verktyg.63 Det hela sker i sanningens ögonblick, i interaktionen mellan köpare 
och säljare, då kontaktpersonalen ofta är nyckeln till framgång.64

 
Kommunikationsstyrning 
Kommunikationsprocessen kan definieras som en sändare, som skickar ett 
meddelande genom ett medium, till en mottagare. Meddelandet åstadkommer vissa 
effekter hos mottagaren vilket kan leda till någon form av feedback.65 Det är även 
viktigt att se till den skillnad som föreligger mellan begreppen information och 
kommunikation. Utmärkande för information är att det är en envägsprocess, någon 
”talar till” någon. Begreppet kommunikation står då istället för att ”tala med” någon, 
ett ömsesidigt utbyte av meddelanden äger rum. Dock är det även viktigt att se till de 
två variablerna makt och kontroll, alltså den eventuella inverkan/påverkan två parter 
kan ha på varandra. Utvidgas informationssystem med kommunikativa ömsesidiga 
system erhålls en tydlig återkoppling till de meddelanden som sänds ut. Dessutom 
erhålls en mer motiverad mottagare då de känner att de är mer aktiva i 
kommunikationen. Detta leder till slut till en tvåvägskommunikation där två parter 
utbyter information men där det fortfarande kan finns en manipulativ karaktär i 
samspelet. Istället bör eftersträvas en ”äkta” tvåvägskommunikation där parterna har 
en rimlig jämställdhet.66

                                                 
61 Grönroos 2002 ss. 365-375 
62 ibid. s 67 
63 ibid. s 351-354 
64 ibid. S 412 
65 Palm & Windahl 1989 s. 9 
66 Palm & Windahl 1989 ss. 13-14 
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3.5.2.4 Service Profit-chains relevans för rapporten 

Kommunikationen i ett företag måste fungera genom alla led, från ledning, via 
anställda och ut till kunder. De löften företaget ger i form av mål och visioner måste 
samordnas mellan företagets anställda och deras säljbolag. Det är viktigt att 
kommunicera med kunderna, för att få veta vad de vill ha och kunna leva upp till de 
löften de förväntar sig ska bli uppfyllda. Företaget måste förmedla en enhetlig bild av 
visioner och mål för att förväntningar hos säljbolag och slutkunder ska 
överensstämma med erfarenheter. 
De anställda ses som den första kunden och säljbolaget ses som den andra.  
Eftersom rapporten ska belysa kommunikationen i företaget som ett led för den 
långsiktiga lönsamheten är denna teori högst relevant att använda. Författarna 
kommer främst att se till den interaktiva kommunikationen, men eftersom den står i 
direkt korrelation till den interna kommunikationen kommer författarna även att titta 
på denna.  
Genom att författarna ser till hur både mottagare och sändare uppfattar 
kommunikationen kommer författarna även få en bild om huruvida processen är 
dubbel- eller enkelriktad. 

3.5.3 Involveringsteorin 
Involveringsteorin handlar om att förstå hur konsumenter tänker och beter sig och är 
direkt associerat till begreppet kommunikation. Graden av involvering varierar 
beroende på den relation en aktör har med antingen en produkt i sig eller själva 
inköpsprocessen. Involveringsteorin är en teori som ligger till grunden för det val som 
konsumenten gör. Involvering kan beskrivas genom tre begrepp: kontextuell (som har 
med sammanhanget att göra), influenser och utfall samt låg eller hög involvering.67

 
Kontextuell 
Handlar om hur det ser ut i den situation som en aktör befinner sig i. Det handlar om 
individens erfarenheter, värderingar och förväntningar men även orsaken till köpet. 
Vilken direkt eller indirekt påverkan varan kommer ha på konsumenten och på vilket 
sätt konsumenten i fråga blir påverkad.68 Personer filtrerar inte påverkan, eller word-
of-mouth, från personer som de känner och litar på, på samma sätt som de filtrerar 
traditionell påverkan från någon som de inte känner.69 Med andra ord, ju närmre 
relation till informationskällan, desto större chans att personen ifråga tar till sig 
informationen. 

                                                 
67 Fill 2002 s. 96 
68 ibid s. 97 
69 Duhan et al 1997 s. 284  

27 
 



Influenser 
Handlar om den personliga relevans som är förknippat med ett köp samt om det är 
själva objektet eller kommunikation och servicen runt objektet som är det viktiga. Till 
sist handlar det om den tid som köpet innefattar, alltså om ett köp löper över en längre 
tidsperiod och ökar graden av lojalitet och intresse eller om det löper över en kortare 
tid med motsatta följder. 
 
Låg involvering 
Baseras på de tidigare erfarenheter som föreligger om en produkt eller tjänst. 
Bearbetning av information sker inte i lika stor utsträckning som vid låg involvering. 
En marknadsförare kan då använda sig av en mer emotionellt uttryckande information 
vid marknadsföring av produkter. 
Låginvolvering karaktäriseras av en lågt uppfattad risk vid köp där pris och tidiga 
erfarenheter spelar en större roll än relationen till företaget. Anser en låginvolverad 
kund att priset är för högt går de till någon annan aktör. Baserat på dessa låga priser 
och tidigare erfarenheter behöver konsumenten inte ägna någon, eller ingen, tid till att 
leta information inför köpet.70

 
Hög involvering  
Baseras på att förväntningar kring en produkt eller tjänst finnes innan ett köp har ägt 
rum och beskriver ett tillstånd med en mer rationell informationssökningsprocess. 
Eftersom denna mer rationella inställning finnes bör marknadsförare rikta in sig på 
den funktionella delen av objektet, det vill säga fördelar och egenskaper.  
Hög involvering sker när en konsument upplever ett förväntat köp med hög personlig 
relevans och en hög upplevd risk.71 Denna risk kan vara finansiell karaktär (vad en 
person har råd med) såväl som produktspecifik (kommer den att leva upp till mina 
krav) som social (kommer min omgivning acceptera den).72

 

3.5.3.1 Involveringsteorins relevans för rapporten 

Graden av involvering från säljbolag spelar stor roll för vilken strategi företaget bör 
använda sig av i sin marknadsföring. Är uppfattningen om graden av involvering inte 
den samma från både köpare och säljare blir det problem i den bemärkelsen att aktörer 
går in i ett förhållande med olika inställningar. Detta bör ha en negativ utgång som 
resultat. Någon kommer att bli missnöjd, oavsett om den väljer att visa det eller ej. 
Involveringsteorin är också användbar i den bemärkelsen att se vad det är säljbolagen 
tycker är det viktigaste, själva produkten i sig eller de kringtjänster som medföljer. 
Högre involvering bör vara en faktor för långsiktig lönsamhet.  

                                                 
70 Fill 2002 ss. 97-99 
71 Fill 2002 ss. 97-99 
72 ibid s. 94 
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3.5.4 Total kvalitet  
Kvalitet är vad kunden upplever, dock ses kvalitetsförbättringar ofta som ett internt 
mål inom organisationen, snarare än att se till vad kunden egentligen vill ha. 
Dessutom gäller ofta att företag ser till de tekniska aspekterna i produkter, medan 
kunden ofta uppfattar begreppet kvalitet som helt andra aspekter än just de tekniska. 
Det är viktigt att definition av kvalitet ses på samma sätt, av båda parter, för att 
åtgärder ska läggas på rätt områden och att viktig tid och resurser inte går förlorade i 
onödan.73

Den kvalitet som kunden upplever manifesteras alltid i sanningens ögonblick. Det är 
då, när interaktionen mellan säljare och köpare möts ansikte mot ansikte, som 
företaget har en chans till påverkan. Om saker och ting inte fungerar då, kommer all 
tidigare utformning och utveckling av produkt eller tjänst att vara onödiga.74

Den totala kvaliteten är grunden för den relation som finns mellan ett företag och en 
kund. Den bygger på vad kunderna upplever som kvalitet, desto bättre upplevd 
kvalitet desto större köpbenägenhet och återköpsbenägenhet. Den upplevda kvaliteten 
i sin tur bygger på förväntningar och erfarenheter. 

 
Förväntningar baseras i sin tur på de löften som företaget ger. Detta kommer främst 
från vanlig extern (traditionell) marknadsföring men även från den uppfattning 
kunden har av företagets profil från tidigare erfarenheter och externa faktorer som 
word-of-mouth och rykten. 75

 
Erfarenheter baseras på teknisk och funktionell kvalitet. Den tekniska kvaliteten 
består av vad kunden får i form av lösningen till ett problem, antingen genom köp och 
konsumtion eller förbrukning av en vara eller tjänst.76 Det handlar om processens 
slutprodukt varvid denna kvalitet även sägs innefatta en resultatdimension.77

Den funktionella kvaliteten avser hur relationen fungerar ur kundens synvinkel. Det 
kan handla om hur kontaktpersonens beteende upplevs men även saker som 
funktioner hos system, reklamationshantering, fakturering och varuleveranser. 78 
Detta beskriver hur den tekniska kvaliteten överförs och förmedlas samt hur en vara 
fungerar för just den specifika kund företaget handlar med. Ju oftare självbetjäning 
äger rum, där kunderna förväntas utföra arbetet själv, desto mer tycker de i regel om 
tjänsten.79

                                                 
73 Grönroos 2002  s. 75 
74 Normann 2000 s. 182 
75 Grönroos & Rubinstein 1986 s. 8 
76 ibid. 
77 Grönroos 2002 s. 75 
78 Grönroos & Rubinstein 1986 s. 8 
79 Grönroos 2002 s. 76 
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3.5.4.1 Total kvalitets relevans för rapporten 

Författarna kommer i denna rapport främst rikta in sig på funktionell kvalitet. Det vill 
säga hur den tekniska kvaliteten överförs och förmedlas från företaget till säljbolaget.  
Funktionell kvalitet handlar om service, och i och med att service har blivit en stor del 
av tjänsteerbjudandet idag, är denna teori mycket relevant. Företaget kan behöva, i 
den ökade konkurrens som råder, sälja tjänster och lösningar förutom själva 
produkten. Det är ofta i en servicefråga som kommunikationen brister. Har företaget 
en dålig fysisk produkt kommer säljbolagen garanterat höra av sig, men är produkten 
bra och servicen sämre är svaret inte lika självklart. Eftersom kvaliteten just är det 
som kunden upplever och uppfattar ska författarna också se till huruvida kvaliteten 
(läs mål och visioner) ses som ett internt mål eller om det är vad kunderna faktiskt vill 
ha. Den funktionella kvaliteten är den som avses mätas med rapportens 
enkätundersökningar. 

3.5.5 Värdeskapande 
Värdekedjan 
Värdekedjan baseras på en sekventiell värdeförädling av produkter. Inom företag går 
en produkt genom flera steg av värdeförädlande karaktär. Inköp, produktion, utgående 
gods, marknadsföring och försäljning samt service är några exempel på ”intern” 
hantering. Produkten sedan hamnar i nästföljande aktörs (kunds) egen värdekedja som 
är konstruerad på samma sätt. Företag A säljer till företag B som i sin tur säljer till sin 
kund, företag C, som sedan eventuellt säljer till någon form av slutkund. Det är endast 
den näst sista aktören, alltså företag C, som har den verklige kontakten med 
slutkunden och ingen annan.80 Företaget ser till att skapa konkurrensfördelar till sig 
själv och sin närmaste kund genom lägre priser och bättre produkter.81

 
Från värdekedja till värdestjärna 
Samarbetet mellan ekonomiska aktörer är inte längre enkelt, linjärt och sekventiellt, 
som värdekedjan beskriver. Relationerna har blivit mer komplexa och en strävan efter 
ett ökat värdeskapande, genom olika former av samproducerande relationer, finns. 
Värdekedjan ses dock inte som irrelevant för den moderna affärsvärlden utan endast 
en aning begränsad.82 Värdekedjan har svårt att hålla samman den totala strukturen 
eftersom den ofta har många kopplingar inom och mellan sig och inget som optimerar 
koordineringen av dem. 83

 

                                                 
80 Porter 1985 s. 36 
81 ibid ss. 52-53 
82 Normann & Ramírez Rafael 1994 s. 57 
83 Porter 1985 ss. 59-61 
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Värdestjärnan 
Inom värdestjärnan samordnas aktiviteter mellan aktörer för att skapa ett 
”kunderbjudande”, som är det värdeskapande systemets output för ett företag medan 
det är någon annans input.84 Ett ökat behov av samtidighet i förändringsarbetet har 
emellertid uppstått. Genom interaktion av värdekedjans processer och då dessa utförs 
simultant ökas kunskapsbasen och företag vinner värdefull tid. Förändringar och 
arbete måste hela tiden utföras kontinuerligt eftersom det är då aktörerna lär sig som 
mest. Företag ska hela tiden se till vad det är de egentligen gör för att föra fram idéer 
om förbättringar och förnyelser. Kundernas växande roll i värdeskapandet ligger i 
fokus eftersom en strävan att gå ett steg längre har uppstått. De flesta innovationer 
bygger på extern kunskap. Den tekniska kunskapen blir mer allmän medan den 
funktionella kunskapen är svårare att få grepp om. I arbetet med att använda 
värdestjärnor som bas är dessutom informationsteknologi en stor möjliggörare.85

Det finns olika typer av värdestjärnor; den fysiska, den imaginära, den 
bolagskopplade och den vertikalt kopplade värdestjärnan. 
I den fysiska värdestjärnan träffas aktörerna i det fysiska rummet ansikte mot ansikte 
för att utbyta erfarenheter samt för att arbeta fram en lösning.  
I den imaginära värdestjärnan handlar om att göra det osynliga synligt som ett led i att 
förstå det nya som sker i organisationernas värld. Denna värdestjärna bygger inte på 
fysisk kontakt utan på koordinering av de värdeskapande processerna från alla 
medverkande imaginära representanter. 
I den bolagskopplade värdestjärnan är grunden som vanligt interaktion med kunden. 
Ju mer av denna företaget tar till vara på desto mer värde skapas. I många fall har 
flera företag gemensamma kunder och om erfarenheterna från dessa kan integreras 
kan perspektivet till kundens vidgas vilket ökar möjligheterna för ett ökat 
värdeskapande. 
Den vertikalt kopplade värdestjärnan baseras på interaktion mellan två nivåer där till 
exempel ledning och anställda interagerar, från de som är stödjande funktioner inom 
företaget till de med faktisk kundkontakt och de som är involverade i användning av 
produkter eller inom produktion.86

 

                                                 
84 Normann & Ramírez Rafael 1994 ss. 53-43 
85 Wikström et al 1998 ss. 167-169 
86 ibid. ss. 152-157 

31 
 



Direkt knutet till begreppen värdekedja och värdestjärna är begreppet 
omkonfigurering. Omkonfigureringen kan se ut på två sätt; genom avlastning, som är 
mer knutet till värdekedjan, och möjliggörande, som är mer knutet till värdestjärnan. 
Avlastning innebär att befria kunden från en uppgift. Det vanligaste är genom 
outsourcing. Det kan bland annat röra sig om en del i produktion eller distribution av 
en vara. 
Möjliggörande handlar om att hjälpa kunden öka sin effektivitet. Genom att kunden 
ökar sin effektivitet blir denne mer effektiv mot sin kund87, med andra ord hjälper 
företaget kundens kund genom ett ökat värdeskapande88. 
 
Ett vanligt begrepp inom värdeskapande är hävstångseffekt. Som beskrivits i avsnittet 
innan, baseras erbjudandets utformning inte på kunden utan på kundens egen kund. 
Företaget förser sin egen kund med de rätta möjligheterna att öka värdeskapandet 
gentemot sin kund.  
En ökad effektivitet gäller för mycket mer än endast ekonomiska aspekter. Det 
handlar också om att skapa ett socialt, psykologiskt och estetiskt värde. 
Det räcker inte att endast se till produkten i det delade värdeskapandet mellan säljare 
och kund utan det är även viktigt att se till de delar som inte vid första anblick bär en 
prislapp, alltså tjänster och information. Fysiska företeelser, person- och 
systemaktiviteter och information är nödvändigt att innefatta i alla 
kunderbjudanden.89

 

3.5.5.5 Värdestjärnan och värdekedjans relevans för rapporten 

Uppfattningen om kvalitet, graden av involvering och synen på hur kommunikationen 
ska se ut och fungera utmynnar i ett tänk som går antingen mot värdestjärnan eller 
värdekedjan. Inget av de båda begreppen är fel när det gäller ett ökat värdeskapande 
och en ökad lönsamhet och båda uttryck kommer att belysas och användas vid det 
fortsatta arbetet i denna rapport. Medan värdestjärnan skapar ett extra mervärde där 
företag simultant lär sig av varandra skapas det endast ett ”enkelt” mervärde i 
värdekedjan. 
Relevans återfinns i hur företaget värdeskapar tillsammans med sina säljbolag och 
huruvida dessa processer i värdeskapandet överensstämmer mellan parterna. 
Relevansen för arbetet är med andra ord mycket stark för teorierna inom 
värdeskapande eftersom det är grunden ur vilket problem uppkommer. Även 
begreppet omkonfigurering kommer att tas i beaktande, dock med mer fokus på 
begreppet möjliggörande eftersom författarna främst ska lösa ett problem hos säljaren 
och inte hos kunden. 
 

                                                 
87 Normann & Ramírez 1994 s. 69 
88 ibid. s. 89 
89 ibid ss. 94-95 
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3.6 Teoretisk syntes 

Den teoretiska syntesen kommer att ha sin grund i rapportens problemformulering, 
alltså; Vilka strategiska faktorer inom kommunikationsprocessen, mellan ett svenskt 
globalt företag och deras säljbolag, är viktiga för företagets långsiktiga lönsamhet? 
Syntesen ska belysa hur de olika teorierna hänger ihop och hur de är knutna till andra 
variabler samt hur de är relevanta gentemot varandra för att nå målet med 
problemformuleringen, det vill säga långsiktig lönsamhet. 
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Figur 3, Teoretisk syntes 
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Grundidén bygger på en affärsidé som måste genomsyra hela organisationen med 
ledning, anställda och säljbolag inkluderade. Det är här kommunikationen i form av 
interaktiv marknadsföring och intern marknadsföring spelar en viktig roll och faktiskt 
skapas. 
 
Ur detta formas hur ett företag porträtterar sig i sin inställning till hur marknaden bör, 
eller faktiskt ser ut. Detsamma sker med säljbolagen, de genomgår en process i 
åsiktsbyggande som utgör marknadens egenskaper. Inställningarna från både 
säljbolag och företag utgår från samma sak men har olika orsaker. Företaget strävar 
efter att urskilja sin kvalitet från konkurrenterna på en konkurrensutsatt globaliserad 
marknad. Säljbolaget är en avknoppning av denna inställning men beror på hur väl 
affärsidén speglas i organisationen från början. 
 
Grundidén med att belysa företagets utformning på och av marknaden står att finna i 
värdekedjan eller värdestjärnan. Graden av involvering, metod av värdeskapande och 
typ av kommunikation relaterat till varandra står i direkt korrelation till begreppet 
lönsamhet. 
Det syntesen vidare försöker belysa genom att matcha företagets inställning mot 
säljbolagens egenskaper är att det inte endast måste gå i ett tänk. Kombinationerna 
mellan värdekedja och värdestjärna sinsemellan är oändliga och oerhört 
komplicerade. Om både företagets inställning och marknadens egenskaper 
överensstämmer, oavsett om det rör sig om en värdekedja eller värdestjärna, kommer 
det att leda till en lönsamhet. Minus och minus såväl som plus och plus utmynnar 
alltid i ett positivt resultat.  
 

34 
 



 

3.7 Arbetsmetod 

Problemformuleringen var alltså som tidigare nämnts: Vilka strategiska faktorer inom 
kommunikationsprocessen, mellan ett svenskt globalt företag och deras säljbolag, är 
viktiga för företagets långsiktiga lönsamhet? 
Företagets lönsamhet kan knytas tillbaka på begreppet nöjd kund på följande sätt:  
”During the past two decades there has been a growing body of evidence to show 
there is a link between having committed (loyal) customers and profits.“90

”Loyal customers are not necessarily satisfied customers, but satisfied customers tend 
to be loyal customers”91 Enbart kundtillfredsställelse i sig påverkar inte företagets 
lönsamhet utan det är snarare ett antal effekter av beteende som förväntas följa av 
kundtillfredsställelsen92. För att mäta vad det är säljbolagen verkligen vill ha eller 
rättare sagt hur överensstämmelsen mellan Alfa Laval och deras säljbolag ser ut 
kommer författarna att använda sig av en Gap-analys. De olika gapen som författarna 
kommer att studera närmare redovisades i den teoretiska syntesen.  
Eftersom författarna avgränsat sig till att enbart se till den interna och interaktiva 
kommunikationen/marknadsföringen är det endast Gap1 och 3 som är av intresse. Gap 
5 som speglar verksamheten som helhet är ett resultat av dessa tidigare nämnda och 
ter sig därför naturligt. När förväntningar och behov uppfylls ges en upplevelse eller 
tillfredställelse hos kunden. Denna tillfredsställelse påverkar tillsammans med 
involvering och kvalitet den slutgiltiga lönsamheten.93

 

                                                 
90 Szwarc 2005 s. 12 
91 Fornell 1992 s. 7 
92 Söderlund 1997 s. 145 
93 Sörqvist 2000 s. 45 
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3.8 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen har sin grund i syftet av rapporten vilket är att analysera 
och utvärdera kommunikationsprocessen mellan ett företag och deras säljbolag. 
Den teoretiska referensramen är operationaliseringen av den teoretiska syntesen. För 
att enklare kunna analysera och utvärdera kommunikationsprocessen tar författarna ut 
vissa faktorer och variabler. Dessa kommer sedermera att utmynna i ett resultat. 
 
Grundläggande för all kommunikation är att mål och visioner genomsyrar hela 
organisationen. Föreligger inte en överensstämmelse om vad kommunikationen ska 
innehålla kommer den inte att tas emot väl av någon instans i företaget. Mål och 
visioner är även grundläggande för den involvering som sker mellan parter. Har 
företaget lyckats förankra sin affärsidé även hos motparten kommer en högre 
involvering att uppstå. 
 
De två faktorerna kommunikation och involvering kommer sedermera att utmynna i 
någon form av funktionell kvalitet och värdeskapande.  
 
Faktorer Variabel Resultat
Mål och vision Förankrad affärsidé Helhetsarbete 
 Ej förankrad affärsidé Enhetsarbete 
   
Intern/interaktiv kommunikation Enkelriktad Målstyrning 
 Dubbelriktad Processtyrning 
   
Involvering Hög involvering Långsiktiga relationer 
 Låg involvering Kortsiktiga relationer 
   
Funktionell kvalitet Hög kvalitet Bra erfarenheter 
 Låg kvalitet Sämre erfarenheter 
   
Värdeskapande Simultant värdeskapande 1+1=3 
 Sekventiellt värdeskapande 1+1=2 
 
De två huvudfaktorerna i den teoretiska referensramen, involvering och 
kommunikation kan kombineras på olika sätt. Detta medför att en matris uppstår där 
olika aktörer kommer att hamna på olika platser med olika tankar och värderingar om 
hur saker bör se ut eller lösas. 
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Figur 4, Teoretiska referensramens matris  
 
Nedan beskrivs de olika rutorna mer utförligt. 
I – Aktörer i denna del av matrisen strävar efter att arbeta mot en värdestjärna som bas 
vid det fortlöpande arbetet. Intresset för vad den andra parten vill ha och strävar efter 
är hög vilket medför en höginvolvering där båda får komma med åsikter. 
II – Att det skulle förekomma dubbelriktad kommunikation vid låginvolvering är 
motsägelsefullt. Om dubbelriktad kommunikation föreligger tyder detta på ett steg 
mot höginvolvering på samma sätt som höginvolvering borde tyda på ett behov av en 
dubbelriktad kommunikation.  
III – Denna situation kan förekomma när beroendet av en leverantör är stort men där 
leverantören innehar någon form av maktposition i relationen. Produkten är av 
signifikant betydelse för köparen men om leverantören inte vill ha en dialog om 
utförande och processer kommer kommunikation förbli enkelriktad samtidigt som en 
hög involvering mellan parterna äger rum.  
IV – Denna sektor i matrisen är ett mycket träffande exempel på aktörer som befinner 
sig i en värdekedja. Detta innebär köp av standardprodukter där transaktionerna står i 
fokus. Värdeskapande processer sker sekventiellt, företag ser endast till nästa aktör i 
ledet som sin kund och bryr sig mindre om den faktiska slutkunden. 
 
A - En komplett värdestjärna kan endast äga rum vid en simultan kommunikation med 
alla parter. Detta är inget som nödvändigtvis krävs bara för att det förekommer en 
dubbelriktad kommunikation och en hög involvering. Således uppstår endast den 
faktiska värdestjärnan när alla aktörer befinner sig inom område ”A”. 
B – handlar om det sekventiella värdeskapandet det vill säga värdekedjan. Här spelar 
det ingen större roll vad graden av involvering är eller hur kommunikationen är 
utformad. Dock kan en värdekedja inte förekomma i område II då detta område är 
motsägelsefullt.  
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4. Företagspresentation 
Företaget AB Separator (sedermera Alfa Laval) grundades 1883 av Gustaf de Laval 
och hans partner Oscar Lamm Jr. Företaget arbetar främst med värmeöverföring, 
separering och flödeshantering, där de är globala marknadsledare. 
De finns positionerade i ett stort antal branscher såsom livsmedel, läkemedel, 
bioteknik, olja kemikalier, marin och kylning. 
Företagets produkter säljs i cirka 100 länder varav 50 stycken har sina egna 
försäljningsorganisationer/säljbolag. Företaget har även 26 stora/medelstora 
produktionsenheter fördelade över världen; 16 stycken i Europa, 6 i Asien, 3 i USA 
och 1 i Brasilien. Alfa Laval har dessutom 70 servicecentra placerat runt om i världen. 
Omsättningen uppgick 2007 till cirka 27,5 miljarder SEK och de har cirka 11 500 
anställda.94

4.1 Mål och vision 

Affärsidén för Alfa Laval lyder: ”To optimize the performance of our customers’ 
processes. Time and time again”. 
Alfa Laval strävar efter att genomföra allt från att leverera den minsta reservdel till att 
vara en livslång affärspartner. De vill inte endast tillgodose sina kunder med 
produkter av hög kvalitet utan även ge dem ett värde utöver detta. Alfa Laval ser sig 
som ett kundfokuserat företag som tillför produkter och lösningar som ska hjälpa 
kunderna bli mer produktiva och konkurrenskraftiga. Alfa Laval söker se till de 
utmaningar som kunderna ställs inför och ge dem lösningar som står i korrelation till 
deras verkliga behov. Olika kunder har olika behov och de måste därmed ses som 
individuella företag/kunder.95

4.2 Alfa Laval DC Tumba och säljbolagen 

Det finns flera distributionscentrum fördelade över världen, belägna i Indianapolis 
(USA), Kolding (Danmark), Singapore City (Singapore) och Tumba (Sverige).  
Distributionscentrumens uppgift är att tillhandahålla produkter till säljbolagen runt 
om i världen vilket de ska göra med rätt produkt i rätt tid. Att tillhandahålla produkter 
innebär att de antingen skickar produkter till säljbolagen som distribuerar dem vidare 
till sin kund eller att produkterna skickas direkt till kund från distributionscentrumet. I 
båda fallen är det emellertid säljbolagen som har all kontakt med kunden. 
Säljbolagen arbetar inom olika segment och länder världen över och fungerar som 
fristående resultatenheter.  

                                                 
94 http://www.alfalaval.com/about-us/our-company/alfa-laval-in-2-minutes/pages/alfa-laval-in-2-
minutes.aspx  
95 http://www.alfalaval.com/about-us/our-company/our-mission/pages/our-mission.aspx  

38 
 



5. Empiri 
_____________________________________________________________________ 
I detta kapitel redovisas rapportens empiriska innehåll. Först presenteras en 
sammanställning av intervjun med ledningens representant och därefter en 
sammanställning av de båda enkätundersökningarna till anställda och säljbolag. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5.1 Empiri från ledning 

Denna sammanställning baseras på den semistrukturerade intervju som genomfördes 
den 3 december 2008 med informant 1. Denna intervju representerar Alfa Lavals 
lednings åsikter i denna rapport. För frågorna som låg till grund för denna intervju 
hänvisar författarna till bilaga 2. 

5.1.1 Affärsidé och vision 
Alfa Lavals långsiktiga mål är deras affärsidé; ”Att optimera kundernas processer om 
och om igen”. 
Alfa Laval har även kortsiktiga mål vilka består av ekonomiska nyckeltal och tre 
huvudstrategier som Alfa Laval ska arbeta efter. Dessa kallas för ”the vital few” och 
presenteras vid en konferens som äger rum vartannat år med de olika toppcheferna 
inom Alfa Laval. Varje huvudstrategi gäller över två konferenser och bytes sedan ut. 
Idag är de tre huvudstrategierna pricing, en bättre prisstruktur, time-to-market, att 
lansera nya produkter snabbare på marknaden och strukturell tillväxt, vilket innebär 
att växa i sektorer där företaget ser tillväxtmöjligheter. Strategin pricing kommer att 
försvinna nästa år och ersättas av en ny. 

5.1.2 Pure performance 
Pure performance är en broschyr som alla chefer ska presentera för sina anställda.  
Den presenterar Alfa Lavals företagskultur och är en sammanställning av företagets 
vision, affärsidé, mål och kärnvärden. 
Att anställda har de rätta verktygen är en förutsättning för att kunna förstå Alfa Lavals 
affärsidé, de finansiella målen och de etiska målen, det vill säga hur företaget 
uppträder som ett socialt ansvarstagande företag. 
Idén med Pure Performance är att när cheferna presenterar den för de anställda, ska de 
också kunna resonera om innehållet sinsemellan. Att förmedla budskapen i Pure 
Performance är ett ständigt pågående arbete för att alltid hålla fokus på budskapen och 
innehållet. Det är mycket viktigt att informationen förmedlas ut. 
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5.1.3 Kommunikationskanaler 
5.1.3.1 Alfa Lavals chefer 
Företagets chefer är den viktigaste kommunikationskanalen för de anställda. För att 
underlätta chefernas kommunikation, förses de med olika verktyg som till exempel 
interna presentationer av företagets kvartalsrapporter med manuskript och 
diskussionsfrågor. Ytterligare en kanal är Chefstidningen Perform och nyhetsbrevet 
Perform News som startade 2007 och riktar sig till de 800 viktigaste cheferna inom 
Alfa Laval.  
Syftet med tidningen och nyhetsbrevet är att chefen ska få den breda kunskapen om 
Alfa Lavals viktigaste strategier för att sedan kunna föra ut budskapet till sina 
anställda.  
Innehållet i tidningen och nyhetsbrevet bygger på de tidigare nämnda ”Vital few”. 
Tidningen Perform kommer ut med två nummer per år medan nyhetsbrevet Perform 
News kommer ut när det finns ny information som behöver komma ut snabbt.  
 
5.1.3.2 ALround – Intranät 
Alfa Laval har ett intranät som heter ALround. Här finns information om företaget, 
organisationen och produkterna. Första sidan på intranätet innehåller nyheter. Denna 
sida kan göras mer personlig genom att välja nyheter från upp till fyra olika 
nyhetssidor. Den nyhet som är på ”Corporate nivå”, det vill säga gemensam för alla, 
byts som regel var eller varannan dag. Den generella informationen är på engelska, 
men det finns även lokala sidor på lokala språk för bland annat säljbolag. ALround 
bygger på en gammal plattform och planer finns på att uppdatera intranätet till samma 
plattform som den publika webbsajten. 

5.1.4 Införstådda anställda 
De anställda på Alfa Laval har antagligen en ganska vag uppfattning om vad 
affärsidén är, eftersom den inte blir levande förrän den knyts till den dagliga 
verksamheten. Det kan vara svårt för en person som arbetar på IT-avdelningen att se 
vad denne kan göra för att optimera kundernas processer. Eller ännu svårare veta vilka 
dennes kunder är. Ofta är ju kunden för IT-avdelningen inte en extern kund såsom det 
vanliga scenariot är, utan en intern kund i form av en annan avdelning. Affärsidén är 
dock ofta applicerbar genom hela organisationen då en avdelning alltid är en annan 
avdelnings kund. Vidare förekommer förmodligen skilda åsikter mellan anställda och 
ledning om hur verksamheten ska skötas. Ledningen har ett bredare perspektiv på hur 
saker och ting hänger samman, medan den anställda ofta är fokuserad på sitt eget 
område. Det är viktigt att försöka förklara för de anställda hur saker och ting hänger 
ihop. 
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5.1.5 Kunskap om organisationen 
Alfa Laval är en oerhört komplex organisation och det är svårt att begära att alla 
anställda ska veta hur Alfa Lavals organisation ser ut i detalj. Kunskapsnivån bestäms 
utifrån den position och roll den anställde har i företaget.  
Kunskapsnivåns utförande kan beskrivas genom att tänka sig en pyramid. En hierarki 
med toppcheferna högst upp i en pyramid motsvaras av en kunskap som illustreras av 
en motsatt riktad pyramid. Toppcheferna ska kunna mycket medan till exempel en 
fabriksarbetare bara behöver ha kunskap om organisationen som motsvarar spetsen av 
pyramiden. 

5.1.6 Likartad kommunikation till alla 
Alfa Laval försöker göra informationen så målgruppsanpassad som möjligt, även om 
det i stor utsträckning beror på vad det är för typ av information. Det räcker ofta inte 
att informationen på intranätet endast är utformad på engelska då alla inte kan 
engelska. Det är av intresse att tillhandahålla information på lokala språk, något som 
förekommer idag, men som kan utvecklas ytterligare. 

5.1.7 Intern kommunikation 
Intresset för intern kommunikationen är i dagsläget växande hos Alfa Laval. För åtta 
år sedan genomfördes en omorganisation, då det nya Alfa Laval skapades, med ny 
logotyp och flera omstruktureringar. Företaget var då tvunget att göra om allt 
material, alla gamla produktbroschyrer och allting som fanns med gamla logotyper på 
gammalt manér. 
När omorganisationen ägde rum var det mycket marknadskommunikation i fokus och 
inte så mycket intern kommunikation. I och med att allt fler verktyg nu finns på plats 
och fungerar, så har Alfa Laval mer börjat tittat på denna interna kommunikation. 
Givetvis kan en diskussion föras huruvida detta varit rätt väg att gå men i scenariot 
som var valde ledningen att lägga kraften på kunderna, innan den lades på de 
anställda. Överlag har den interna kommunikationen blivit bättre men det finns 
mycket kvar att göra. Cheferna ses som en mycket viktig kanal för 
informationsöverföring och det är väsentligt att se till att den informationen de får 
verkligen kommer till nytta.  
Det finns dock skillnader mellan chefer och de egenskaper i avseende på 
informationsöverföring som de besitter. Olika länder har olika typer av ledarstilar. Det 
finns länder där chefer aldrig haft möten med personalen eftersom de anser att de inte 
behöver veta något. Det är viktigt att ha kommunikationsträning med cheferna och 
öka den kommunikativa medvetenheten, lära dem hur de ska kommunicera och vad 
de ska kommunicera. 
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5.1.8 Interaktiv kommunikation 
Det finns en strävan efter en ökad samförståelse avseende kommunikation gentemot 
säljbolagen. Syftet med den interna kommunikationen slutar egentligen där men det är 
ju självklart att målet är att de anställda ska vara goda ambassadörer för Alfa Laval 
utåt mot slutkunder. Det som är ledningens visioner och mål ska de anställda kunna 
förstå för att kunna vara goda informatörer. Slutpunkten för Alfa Lavals arbete är den 
anställde som träffar sin kund och kan svara på vad Alfa Laval står för. På det viset 
når det ju ut även till slutkunder. 

5.1.9 Inflytande på kommunikation 
Personalen har i stort sett inget inflytande på det som kommuniceras. Det skulle vara 
intressant för Alfa Laval att få feedback på hur informationen uppfattas och används 
men det förekommer knappt, detta gäller både för säljbolag och anställda. Cheferna 
uppmuntras att ställa frågor om den kommunikation som de erhåller uppifrån i 
hierarkin. Den närmsta chefen ses som den främsta informationskällan till de 
anställda, eftersom informationen därifrån ses som den mest trovärdiga. Den feedback 
som cheferna sedan erhåller från de anställda och de frågor som de diskuterar är sällan 
något som klättrar uppåt i hierarkin. Inga krav ställs heller på cheferna att de ska 
återkomma med feedback. 

5.2 Empiri från anställda 

Enkätundersökningen till de anställda genomfördes mellan den 12 och den 16 
december 2008. Enkäten delades ut till hela orderavdelningen på Alfa Laval i Tumba 
bestående av 13 personer. Samtliga enkäter besvarades och insamlades inom angiven 
tidsram. För att belysa svaren på enkäterna på ett överskådligt sätt har författarna valt 
att sammanställa varje fråga med ett genomsnittligt värde. För fullständiga svar till 
enkäten, se bilaga 6. Nedanstående tabeller beskriver de anställdas syn på respektive 
kvalitet (fråga 1-19) och hur viktig de tror att samma kvalitet är för Alfa Lavals 
ledning. Dessutom ställdes en fråga för att se hur de anställda tyckte att den interna 
kommunikationen fungerade, samt en öppen fråga om hur denna kommunikation kan 
förbättras. Slutligen ställdes två öppna frågor om Alfa Lavals affärsidé. 
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De första sju frågorna handlade om orderavdelningens kommunikation med 
säljbolagen. De olika frågorna var: 
1. A satisfying dialog 
2. Give information regarding changes in conditions of orders 
3. Flexibility against and cooperation with your sales company 
4. Understanding the needs and wishes of your sales company 
5. Motivated and service minded staff within Customer service 
6. Know-how of the organization 
7. Supporting your sales company in keeping their promises to their customer 

-2

-1

0

1

2

1 2 3 4 5 6 7

1,83 1,92
1,69 1,77 1,92

1,23

1,85
1,75

1,92

1,54 1,62
1,85

1,00

1,62

Betyg

Fråga

Fråga 1-7 "Kommunikationen med säljbolaget"

How important is 
each quality to 
you?

How important do 
you think this 
quality is to the 
management of 
Alfa  Laval?

 
Fråga 8-14 behandlar kommunikationen med säljbolagens kunder, eller kundens 
kund. De olika frågorna till denna del var: 
8. Know-how of their organization 
 9. Understanding their needs and wishes 
10. Flexibility against this customer 
11. Cooperation with this customer 
12. Help your sales company to be competitive towards their customer 
13. Exchange of knowledge between you, the sales company and their customer 
14. Simultaneous communication with your sales company and their customer 

-2

-1

0

1

2

8 9 10 11 12 13 14

0,58
1,08

1,38 1,23
1,69

1,23 1,17

0,75

1,42
1,23 1,23

1,77

1,17
0,83

Betyg

Fråga

Fråga 8-14 "Kommunikationen med kundens 
kund"

How important is 
each quality to you?

How important do 
you th ink th is 
quality is to  the 
management of 
Alfa  Laval?
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Fråga 15-19 behandlar kommunikationen mellan anställda och ledning. Frågorna var: 
15. Possibility to give feedback to the management of Alfa Laval 
16. Possibility to give feedback to your nearest manager 
17. That your opinion is important and gets attention by the management of Alfa 
Laval 
18. Simplicity in supplying your opinion to the management of Alfa Laval 

 19. Overall know-how of the Alfa Laval organization as a whole 

-2

-1

0

1

2

15 16 17 18 19

1,58
1,92 1,77

1,18 1,311,42
1,82

1,31
1,00

1,23

Betyg

Fråga

Fråga 15-19 "Kommunikationen med ledningen"

How important is 
each quality to you?

How important do 
you think this 
quality is to the 
management of Alfa 
Laval?

 
Nedanstående tabell beskriver ett genomsnitt för respektive del. Författarna har slagit 
samman samtliga genomsnitt i respektive del och gjort detta till ett nytt genomsnitt. 
Detta genomfördes för att på ett enkelt och överskådligt sätt belysa skillnaderna 
mellan kommunikationen med säljbolag, kundens kund respektive ledningen. 

1,75
1,61

1,20 1,20
1,55

1,35

-2

-1

0

1

2

Betyg

Fråga 1-7
Kommunikation
med säljbolag 

Fråga 8-14
Kommunikation
med kundens

kund

Fråga 15-19
Kommunikation

med ledning

Genomsnitt för respektive del

How important is
each quality to you?

How important do
you think this quality
is to the
management of
Alfa Laval?

Vidare sökte enkäten få reda på hur de anställda anser att den interna 
kommunikationen fungerar på Alfa Laval idag. Ett genomsnittligt betyg på -0,09 
kunde utläsas efter mätningarna. (se bilaga 6 för samtliga svar). Enkäten avslutades 
med tre öppna frågor, svaren på dessa redovisas även de i bilaga 6. 
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5.3 Säljbolag 

Enkätundersökningen genomfördes via e-post till 20 säljbolag, varav 18 svar erhölls 
inom angiven tidsram. För att belysa svaren på enkäterna på ett överskådligt sätt har 
författarna även här valt att sammanställa med ett genomsnittligt värde per fråga. För 
fullständiga svar till enkäten, se bilaga 7. Nedanstående tabeller beskriver 
säljbolagens syn på respektive kvalitet och huruvida de anser att Alfa Laval lever upp 
till denna kvalitet. Slutligen ställdes två öppna frågor om Alfa Lavals affärsidé.  
 
De första sju frågorna behandlade ett område av kommunikationen som var av en 
teknisk natur. De olika frågorna var: 
1. Order confirmation for RI (request items) within four days 
2. Keep their promises  
3. Delivery accuracy (correct quantity, on-time delivery and to the correct destination)  
4. Provide a lead time that is within a certain time frame  
5. Reply with an answer to questions within a certain time frame  
6. Technically skilled staff  
7. Handling of complaints through CSS within a certain time frame  

-2

-1

0

1

2

1 2 3 4 5 6 7

1,94
1,78

1,83
1,76 1,72 1,53 1,63

0,28
0,67

1,00
0,59

1,11 1,35
1,00

Betyg

Fråga

Fråga 1-7 "Den tekniska delen"

How important is 
each quality to 
you?

To what extent do 
Alfa Laval  DC 
Tumba live up to 
this quality?
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Fråga 8-14 behandlade ett område av kommunikationen som hade en mer mjuk 
betoning i de olika kvaliteterna. De olika frågorna var: 
8. A satisfying dialogue 

 9. Give information regarding delayments and changes in conditions of orders  
10. Flexibility and cooperation  
11. Understand your needs and wishes  
12. Motivated and service minded staff  
13. Know-how of your organization  
14. Supporting you in keeping your promises to your customer  

-2

-1

0

1

2

8 9 10 11 12 13 14

1,81
1,67 1,78

1,88
1,78 1,38 1,781,44

0,28

1,17 1,29
1,47

0,81
0,83

Betyg

Fråga

Fråga 8-14 "Den mjuka delen"

How important is 
each qua lity to 
you?

To what extent do 
Alfa Laval DC 
Tumba live up to 
th is quality?

 
Fråga 15-21 behandlade säljbolagens kunder och dialogen med dessa. De olika 
frågorna var: 
15. Know-how of your customer’s organization  
16. Understanding your customer’s needs and wishes  
17. Flexibility against your customer  
18. Cooperation with your customer  
19. Help you be competitive towards your customer  
20. Exchange of knowledge between you, your customer and the supplier 
(Alfa Laval Tumba) 
21. Simultaneous communication with you and your customer  

-2

-1

0

1

2

15 16 17 18 19 20 21

0,38

1,65 1,63
1,44 1,44 1,19

0,88

0,13

0,73 0,79 0,73
0,80

0,67 0,69

Betyg

Fråga

Fråga 15-21 "Kundens kund"

How important is 
each quality to you?

To what extent do 
Alfa Laval DC 
Tumba live up to  
this quality?
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Precis som för enkäten till de anställda ställde författarna upp en tabell som beskriver 
ett genomsnitt för respektive del. Detta genomfördes för att på ett enkelt och 
överskådligt sätt belysa skillnaderna mellan den tekniska delen, den mjuka delen och 
delen som behandlade kundens kund. 
 

1,74

0,86

1,72

1,04
1,23

0,65

-2

-1

0

1

2

Betyg

Fråga 1-7
Teknisk del

Fråga 8-14    
Mjuk del

Fråga 15-21
Kundens kund

Genomsnitt för respektive del

How important is
each quality to you?

To what extent do
Alfa Laval DC
Tumba live up to
this quality?

 
Enkäten avslutades med två öppna frågor, svaren på dessa redovisas i bilaga 7. 
 
 

47 
 



6. Analys 
_____________________________________________________________________ 
I detta kapitel kommer författarna att genomföra en Gap-analys på den insamlade 
empirin utifrån de variabler som diskuterades i den teoretiska referensramen. 
Empirin kommer även att ställas i relation till den teoretiska syntesen och väsentliga 
teorier.  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

6.1 Sammanfattning av gapen 
Gap 1 ser till den skillnad som kan föreligga mellan ledningens uppfattning om 
kundernas förväntningar och hur det verkligen är.  
 
Gap 3 uppstår om specifikationen av kvaliteten som togs fram av ledningen inte 
uppfylls av de anställda, till exempel vid leverans och produktion. 
 
Gap 5 ser till de skillnader som kan finnas mellan den upplevda kvaliteten och den 
förväntade. Gap 5 påverkas av de resterande fyra gapen i gap-analysen. Det eventuella 
gapet ökar, respektive minskar, parallellt med de övriga fyra gapen. 

6.2 Gap 1 
Enkäten till säljbolagen visar att de flesta kvaliteter som efterfrågades var viktiga i 
någon bemärkelse. Alla utom två kvaliteters genomsnitt understeg aldrig betyget 1, 
det vill säga ”important”, medan de sista två låg mellan 0 och 1. Således fanns aldrig 
en negativ inställning (mindre än noll) till de olika kvaliteterna som lades fram. 
Detta tyder på att säljbolagen tycker att den funktionella kvaliteten är mycket viktig, 
vilket i sin tur pekar på att de bör vara höginvolverade enligt Involveringsteorin. 

Diskussioner om verksamheten sker normalt på en lokal nivå inom Alfa Laval och 
feedback klättrar inte tillbaka uppåt i organisationen eftersom ingen efterfrågan finns 
av detta från ledningens håll. Fråga 20 handlade om utbytet av kunskap mellan 
säljbolag, säljbolagens kunder och Alfa Laval. Denna fråga fick ett genomsnitt på 
1,19 vilket kan ses som ett relativt lågt värde. Samtidigt visar fråga åtta, som 
behandlade vikten av en tillfredställande dialog, på ett relativt högt betyg, nämligen 
1,81. Detta tyder på ett motstridigt resultat där en enkelriktad kommunikation finns 
från ledning med en önskan om en mer dubbelriktad kommunikation från säljbolag. 

Fråga 13 och 15 behandlade kunskapen om säljbolagens organisationer och 
säljbolagens kunders organisationer. Dessa två frågor fick genomsnitt på 1,38 
respektive 0,38. Kvaliteten som behandlade kunskap om säljbolagets organisation 
får uppfattas som ett relativt medelstort genomsnitt, medan betyget kring kunskap 
om säljbolagens kunders organisation får uppfattas som relativt lågt.  
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Detta stämmer väl överens med ledningens uppfattning om att kunskapen om 
organisationen baseras på positionen en anställd har i företaget, och därmed behövs 
inte en hög allmän kunskap om den anställde inte har en hög position i företaget. 
Dessutom har ledningen ingen direkt önskan om att en ökad kunskap om 
säljbolagens kunders organisationer ska förekomma. Ledningen anser att det är 
säljbolagens arbete att ha kontakt med sina egna kunder. Detta visar på en 
överensstämmelse mellan ledning och säljbolag i denna fråga och tyder på en 
liknande attityd till ett sekventiellt värdeskapande mellan dem båda. Detta stämmer 
väl överens med teorin om Värdekedjan då den främsta kontakten sker sekventiellt 
med nästföljande aktör.  

De viktigaste kvaliteterna enligt säljbolagen rörde det författarna vill kalla den 
tekniska delen, alltså fråga 1-7, och den ”mjukare delen”, fråga 8-14. Dessa två 
”grupper” av kvaliteter fick 1,74 respektive 1,72 i genomsnitt. Samtidigt låg betygen 
om involveringen med kundens kund (fråga 15-21) på en lägre nivå, nämligen 1,23. 
Detta tyder på att säljbolagen inte anser att interaktion med sin kund från Alfa Lavals 
sida är av större vikt. Samtidigt är Alfa Lavals ledning ense med säljbolagen om 
detta då de inte heller eftersträvar någon interaktion med kundens kund. Alfa Laval 
är måna om att säljbolagen ska vara så goda ambassadörer som möjligt för företaget, 
men låter sedan kommunikationen med säljbolagens kunder vara något som endast 
rör säljbolagen. Detta förstärker teorin om att både säljbolag och ledning eftersträvar 
en värdekedja istället för en värdestjärna. 

Svaren på de två avslutande frågorna i enkäten till säljbolagen visar på en sämre 
uppfattning om vad Alfa Lavals affärsidé handlar om. Det var endast 12 
respondenter (av 18) som svarade på frågorna kring affärsidén och av dessa anser 
författarna att 9 stycken uppfattat affärsidén helt eller delvis korrekt. Det författarna 
baserade detta på är huruvida respondenten riktat in sig på att det är för att optimera 
kundernas processers som företaget verkar. Detta tyder på en relativt låg kännedom 
om organisationens mål som helhet, men stämmer väl överens med hur ledningen 
uppfattar säljbolagens kunnande om dito då de tror att den allmänna uppfattningen 
om affärsidén är tämligen vag. Ledningen för Alfa Laval har förståelse för att det 
kan vara svårt för säljbolag att anamma affärsidén på just sitt eget arbetsområde. 
Vem är respektive avdelnings kund och vem ska ses som den slutliga kunden? Detta 
scenario stämmer väl överens med teorin om Affärsidén som hävdar att affärsidén är 
komplex och därmed svår att applicera i organisationen. 

Sammanfattningsvis ser författarna inget eller ett relativt litet gap mellan ledningens 
uppfattning om vad kunden vill ha och hur kunden anser att det faktiskt är. 
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6.3 Gap 3 
Enkäten till de anställda på Alfa Laval i Tumba visar på ett högt genomsnitt för 
samtliga kvaliteter utom den som rörde kunskapen om säljbolagens kunders 
organisationer, nämligen fråga åtta. Detta tyder på ett samlat högt genomsnitt som 
aldrig, utom i just detta fall, understiger betyget 1, alltså ”important”. Dessa höga 
betyg för funktionell kvalitet tyder på att de anställda är höginvolverade enligt 
Involveringsteorin. 
 
De anställdas åsikter om involveringen med säljbolagen kan bäst gestaltas med fråga 
1 (betyg 1,83), 3 (1,69), 4 (1,77), 5 (1,92) och 7 (1,85) med andra ord relativt höga 
betyg. Det totala snittbetyget av de anställdas åsikter om kommunikationen med 
säljbolagen blev 1,75. Samtidigt anser ledningen att kommunikationen med 
säljbolagen är viktig även om den är enkelriktad. 
Involveringen med säljbolagens kund ses av de anställda som den minst viktiga av 
de tre kategorierna. Genomsnittsbetyget för kommunikationen och relationen med 
säljbolagens kund (fråga 8-14) hamnade på 1,22. Likaså tyckte inte heller Alfa 
Lavals ledning att denna typ av relation var viktig vilket visar på att ingen eller små 
skillnader i attityd finns mellan dem båda. Detta tyder på en attityd som går mot ett 
sekventiellt värdeskapande, alltså en värdekedja, samt en hög involvering mellan 
ledning, anställda och säljbolag. 
 
Avseende kommunikation kan det urskiljas större skillnader i attityd mellan ledning 
och anställda. Fråga 15 och 17, vilka behandlade feedback och att förmedla åsikter till 
ledningen, fick betygen 1,58 och 1,77. Samtidigt tycker ledningen att feedback 
tillbaka uppåt i hierarkin är mindre viktig. Ledningen anser att feedback tillbaka till 
närmsta chef är viktig men inga krav finns på att den bör vandra uppåt i hierarkin efter 
det. Även de anställda tycker att möjligheten att ge feedback tillbaka till närmsta 
chefen är viktigast, vilket påvisas i fråga 16 med ett snittbetyg på 1,92. Detta tyder 
enligt Kommunikationsstyrning på en mer positiv inställning till ett enkelriktat 
informationsflöde från ledning och en strävan efter en mer dubbelriktad från de 
anställda.  
 
Den totala interna kommunikationen fick ett snittbetyg av de anställda på -0,09. 
Samtidigt är ledningen medvetna om att den interna kommunikationen skulle kunna 
fungera bättre. Att de är mindre nöjda ter sig naturligt då det finns skillnader i attityd 
till hur kommunikationen ska vara konstruerad.  
En öppen fråga ställdes angående huruvida den interna kommunikationen kunde 
förbättras. Tre respondenter efterfrågade ett bättre intranät, två önskade fler möten 
med varandra och två stycken efterfrågade nyhetsbrev med förändringar. 
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Intranätet är något som ledningen vill förbättra, samtidigt finns det ett mindre gap då 
anställda idag eftersträvar ett nyhetsbrev som idag endast går till cheferna på Alfa 
Laval. 
 
Enkäten till de anställda avslutades med två öppna frågor som rörde Alfa Lavals 
affärsidé. Sex stycken av respondenterna svarade på frågan och bland dessa hade 
fyra stycken förstått affärsidén helt eller delvis vilket får ses som relativt lågt. 
Ledningen uppfattade att de anställdas kunskap om affärsidén skulle vara relativt 
vag.  
Affärsidén är en kunskap som ska genomsyra hela organisationen. Likaså speglades 
intresset för kunskap om organisationen som helhet eller i divisioner (fråga 6, 8 och 
19 i enkäten till de anställda) som minst viktigt för de anställda. Fråga 6 fick ett 
genomsnitt på 1,23, fråga 8 fick ett genomsnitt på 0,58 och fråga 19 fick ett 
genomsnitt på 1,31. Ledningen anser heller inte att sådana krav kunde ställas på 
varken anställda eller säljbolag då detta mer baseras på den position den anställde 
har i företaget. Detta stämmer väl överens med det författarna tidigare beskrivit om 
affärsidén som något komplext och svårt att applicera i organisationen.  
 
De anställdas åsikter om hur det är och vad de tror att ledningen anser visar sig vara 
relativt samstämmigt. Differensen mellan de sammanställda genomsnitten för 
kommunikationen med säljbolag, ledning respektive kundens kund visade som mest 
på en differens på 0,20, vilket får ses som relativt lågt. Dock finns skillnader mellan 
hur ledningen anser att kommunikationen ska vara utformad och hur de anställda vill 
att den ska se ut. Detta tyder på att ledningen siktar in sig på att styra företaget 
genom målstyrning (enkelriktad kommunikation) medan de anställda är mer 
intresserade av en processtyrning (dubbelriktad kommunikation). 
 
Sammanfattningsvis kan författarna urskilja ett gap mellan anställda och ledning då 
idén om hur kommunikationen ska vara konstruerad inte överensstämmer. 

6.4 Gap 5 
Övergripande för enkäten till säljbolagen var att förväntningar ständigt var högre än 
de faktiska erfarenheterna. Detta tyder på att den funktionella kvaliteten inte lever 
upp till säljbolagens krav. Med andra ord har säljbolagen en strävan efter högre 
involvering än vad Alfa Laval lever upp till, enligt Involveringsteorin.  

De sju första frågorna i enkäten till säljbolagen belyste en mer teknisk inriktning av 
den funktionella kvaliteten. I dessa sju frågor ser författarna flera större skillnader 
mellan förväntningar och erfarenheter.  

Fråga 1, 3 och 4 speglar den mer leveransinriktade delen av den ”tekniska” 
funktionella delen. Fråga 1 speglade den största skillnaden på 1,66 mellan förväntat 
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betyg på 1,94 och upplevt betyg på 0,28. Fråga 3 och 4 hade även de relativt stora 
differenser mellan förväntat och upplevt med 0,83 respektive 1,17.  

Det den anställda förmedlar till säljbolaget och hur det upplevs belyses bäst med 
fråga 2, 5 och 7. Dessa frågor riktar in sig till huruvida de anställda håller vad de 
lovar, återkommer med svar på frågor om ställs och hur hanteringen av 
reklamationer går tillväga. Även här kan urskiljas relativt stora skillnader mellan 
förväntat och upplevt då differensen är 1,03 för fråga 2, 0,61 för fråga 5 och 0,63 för 
fråga 7.  

Den enda fråga inom den första delen där författarna inte kan urskilja något större 
skillnad relativt de andra är fråga 6 som handlade om vikten av att ha en tekniskt 
kompetent personal. Denna fråga fick ett förväntat genomsnitt på 1,53 och ett 
upplevt genomsnitt på 1,35 vilket resulterar i en relativt liten differens på 0,18. 

Det samlade genomsnittet för samtliga sju frågor hamnade på 1,74 för förväntat och 
0,86 i upplevt vilket resulterar i en differens på 0,88. Detta tyder på en relativt stor 
skillnad mellan vad säljbolagen förväntar sig och vad de upplever att de får.  

Fråga 8-14 i enkäten behandlade mjukare aspekter av den funktionella kvaliteten. 
Fråga 8 visar på en mindre skillnad (0,37) mellan förväntat och upplevt i avseende 
på dialog mellan anställd och säljbolag. Fråga 9 däremot har en relativt stor differens 
(1,39) med avseende på den förmedling av information som de anställda 
tillhandahåller säljbolagen med. 

Fråga 10, 11, 12 och 14 belyser personalens förmåga till samarbete genom 
flexibilitet, förståelse och tillmötesgående vilket leder till att säljbolagen kan hålla 
sina löften mot sin kund. Gapen varierar någon mellan kvaliteterna. Fråga 10 och 11 
har en differens på 0,61 respektive 0,59 medan den högsta skillnaden återfinns på 
fråga 14 (0,95). Differensen till fråga 12 var lägst med 0,31. 

Vidare kunde en viss differens urskiljas på fråga 13, avseende kunskapen om 
säljbolagens organisation, som hamnade på 0,57. 

Sammanlagt för den mjukare delen kan en skillnad på 0,68 urskiljas mellan 
förväntningar (1,72) och upplevelser (1,04). 

Den sista delen i enkäten belyste kommunikationen och relationen med kundens 
kund. Att ha en genomgående kunskap om säljbolagens kunds organisation rankades 
relativt lågt i förhållande till de andra kvaliteterna och hade en god 
överensstämmelse mellan förväntat och upplevt. Genomsnitten löd 0,38 respektive 
0,13 vilket gav en differens på 0,25, vilket anses som relativt lågt. Detta tyder på ett 
sekventiellt värdeskapande (värdekedja). 

Frågorna 16, 17 och 19 med differenserna 0,92, 0,84 respektive 0,64 belyste 
flexibiliteten och förståelsen gentemot kund. Dessa frågor behandlade även Alfa 
Lavals förmåga att hjälpa säljbolagen vara konkurrenskraftiga mot sina kunder. 
Skillnaderna dem emellan får anses vara relativt stora. 
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Samarbetet mellan säljbolagen, deras kund och Alfa Laval belyses bäst genom fråga 
18. Denna fråga fick ett genomsnitt på 1,44 i förväntat värde och 0,73 i upplevt, 
skillnaden mellan de båda är 0,71. Frågorna 20 och 21 belyste den simultana 
kommunikationen och utbytet av kunskap mellan alla parter. Differensen för 
respektive fråga var 0,52 respektive 0,19, med andra ord relativt lågt och 
överensstämmande mellan förväntat och upplevt. 

Sammanställningen av delen som behandlar kundens kund visar på värden för 
förväntat på 1,23 och upplevt på 0,65 vilket medför en differens på 0,58.  

Sammanfattningsvis menar författarna att ett visst gap föreligger i avseende på 
funktionell kvalitet och därmed grad av involvering. 

6.5 Analys av den teoretiska syntesen 
Empirin visar att samtliga tre undersökningsobjekt; ledning, anställda och säljbolag är 
höginvolverade om än till olika grader. Samtliga undersökningsobjekt är 
samstämmiga i attityder till att värdeskapande ska genomföras på ett sekventiellt sätt. 
Den största skillnaden ser författarna vid variabeln kommunikationen vilket skilde sig 
mellan de tre. Anställda är mest intresserade av en dubbelriktad kommunikation, följt 
av säljbolagen. Ledningen har en inställning som är mest åt det enkelriktade hållet 
med avseende på kommunikationsprocessen. Detta leder till att de anställda har en 
mer processtyrd inriktning på hur verksamheten ska drivas, medan ledningen har en 
mer målstyrd inriktning. 
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7. Resultat  
_____________________________________________________________________ 
I detta kapitel kommer författarna att kartlägga och sammanfatta resultaten från 
analysen med utgångspunkt i rapportens frågeställningar och syfte; att analysera och 
utvärdera kommunikationsprocessen mellan ett företag och deras säljbolag. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

7.1 Gap 1 
Gap 1 är i det närmaste obefintligt då inga direkta skillnader finnes i attityder mellan 
säljbolag och ledning. Det som visar på någon form av gap är de små skillnader som 
finns avseende dubbel- och enkelriktad kommunikation. Anledningen till att 
säljbolagen är mer positivt inställda till en dubbelriktad kommunikation är att de vill 
ha en dialog mellan parterna. Det som drar ner intensiteten och intresset för den 
dubbelriktade kommunikationen är den ovillighet som finns till att släppa den 
kunskap som säljbolagen besitter, om deras kunder, till Alfa Laval.  
 
Avseende involvering står Alfa Laval och säljbolagen relativt nära varandra i den 
bemärkelsen att de båda är höginvolverade. En hög involvering uppstår då 
säljbolagen besitter kunskapen om kunden, medan Alfa Laval står för den vitala 
produkten som säljbolagen köper.  
Dessutom tyder kraven på en hög funktionell kvalitet på en hög involvering från 
säljbolagens sida. Det faktum att säljbolagens förväntningar överstiger upplevelser 
visar på en högre involvering hos säljbolagen än hos Alfa Laval. 
 
Med andra ord ser författarna inget gap mellan ledningens uppfattning om vad 
kunden vill och kundernas egen uppfattning. 

7.2 Gap 3 
Hur sker kommunikationen mellan ledning och anställda?  
De anställda är inte helt införstådda med vad Alfa Lavals affärsidé innebär, vilket 
medför att de riskerar att förmedla fel budskap. Detta ter sig naturligt då det är svårt 
att införliva en affärsidé på varje avdelning inom företaget, när det är svårt att se vem 
som är den egentliga kunden för respektive avdelning. 
De anställda är i en situation där de eftersträvar en mer dubbelriktad kommunikation 
med ökad samverkan mellan aktörer och avdelningar. Detta är något som inte 
ledningen omedelbart eftersträvar eftersom de har en inriktning mot en enkelriktad 
kommunikation. Detta tyder på att ledningen siktar in sig på att styra företaget genom 
målstyrning medan de anställda är mer intresserade av en processtyrning. 
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De anställda är dessutom missnöjda med den totala interna kommunikationen. Detta 
kan vara ett resultat av det faktum att Alfa Laval inte hunnit lägga tillräckligt med 
kraft på denna efter den omorganisation som ägde rum år 2000, då företaget lade mest 
kraft på marknadskommunikation. Då Alfa Laval inte kan kommunicera sin affärsidé 
på ett korrekt sätt får företaget heller ingen tydlig profil. Om profilen inte är väl 
förankrad i företaget kommer det leda till att den image som infinner sig hos kunderna 
kan vara felaktig. 
De anställda ser mer till en dubbelriktad kommunikation och tar ett stort intresse till 
de funktionella kvaliteterna hos produkterna vilket tyder på en hög involvering i 
företag, egentligen högre än vad ledningen signalerar utåt. 
 
Baserat på ovanstående resultat härleds ett gap mellan anställda och ledning avseende 
attityd på just dessa punkter.  

7.3 Gap 5 
Hur sker kommunikationen mellan anställda och säljbolag?  
Säljbolagen hade överlag en högre förväntan på den funktionella kvaliteten än vad de 
de facto upplevde kunde uppnås. En anledning till att den funktionella kvaliteten 
brister kan vara just att ledningen inte ser samma intresse till en dubbelriktad 
kommunikation som de anställda gör. Om ledningen kommunicerar till kunderna vad 
de kan förvänta sig, och samma information inte uppfattas på korrekt sätt av de 
anställda, kan den funktionella kvalitetens förväntningar och upplevelser ha svårt att 
spegla varandra.  
Den interaktiva kommunikationen når sin kulmen i sanningens ögonblick då kund 
och anställd interagerar. Kontaktpersonalen är ofta nyckeln till framgång och om 
denne inte har den ”rätta” uppfattningen, det vill säga ledningens uppfattning, kan 
framgången avtrubbas. Den interaktiva kommunikationen speglar den interna precis 
som den interna på samma sätt speglar den interaktiva. I Alfa Lavals fall brister den 
interaktiva kommunikationen avseende den funktionella kvaliteten, medan den 
interna kommunikationen brister i ”dialogen” mellan anställd och ledning. 

Således ser författarna ett gap mellan förväntningar på kvalitet och den upplevda 
kvaliteten hos säljbolagen. 
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7.4 Sammanfattning av resultat 
Av analysen kan utläsas att ledning, anställda och säljbolag samtliga är 
höginvolverade i större eller mindre grad då de alla är beroende av varandra. Det är i 
synen på kommunikation som de största skillnaderna kan urskiljas. För att belysa var 
respektive medverkande befinner sig återknyter författarna till matrisen som beskrevs 
under den teoretiska referensramen. 
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Ledningen är minst villig till en dubbelriktad kommunikation men är samtidigt 
höginvolverad mot sina anställda och sina kunder. 
Säljbolagen är också de höginvolverade eftersom de sätter ett stort värde på den 
funktionella kvaliteten. De placerar sig i gränslandet för enkel- respektive 
dubbelriktad kommunikation, då de vill ha en mer dubbelriktad kommunikation med 
ledningen och anställda, men inte när det gäller deras kunder där de besitter 
kunskapen. 
De anställda befinner sig i en position med hög involvering och dessutom en önskan 
om dubbelriktad kommunikation. De är i dagsläget närmast ett simultant 
värdeskapande genom en värdestjärna. 
Emellertid gäller, att eftersom involveringen med slutkund inte eftersträvas av någon 
av de medverkande uteslutes det faktum att någon av de olika parterna skulle hamna 
inom område ”A”. 
 
För att återknyta till den tredje frågeställningen i bakgrunden; huruvida 
kommunikation mellan ledning, anställda och säljbolag leder till långsiktiga relationer 
och värdeskapande processer? 
Ett gap föreligger internt och interaktivt men eftersom de tre ligger relativt nära 
varandra i attityd fungerar företaget på ett lönsamt sätt. Alla medverkande har en 
gemensam attityd avseende ett sekventiellt värdeskapande i sitt sätt att agera vilket 
medför att företaget fungerar med en lönsam utgång. Dock bör företaget förbättra den 
interna kommunikationen för att nå en bättre långsiktig lönsamhet. 
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8. Slutsats 
_____________________________________________________________________ 
I detta kapitel kommer författarna att redogöra för rapportens slutsats, i generella 
termer, grundat på problemformuleringen. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Rapportens problemformulering var: Vilka strategiska faktorer inom 
kommunikationsprocessen, mellan ett svenskt globalt företag och deras säljbolag, är 
viktiga för företagets långsiktiga lönsamhet? Av bakgrunden framgår att globala 
företag utsätts för en ökad konkurrens vilket medför att de måste finna nya sätt att 
framhäva sina produkter på. Det är viktigt att säkerställa att den samlade kunskapen, 
som finns i olika delar av företaget genomsyrar hela organisationen. 
Kommunikationen mellan kund och företag, måste vara korrekt utformad och väl 
fungerande.  
En fullständig generalisering av problemet, som författarna visat på i rapporten, kan 
endast uppnås med hjälp av en kompletterande hypotesprövning. Trots detta går det 
ändå att se ett fenomen. Detta fenomen är att det inte spelar någon roll om företag 
använder sig av relationsmarknadsföring eller transaktionsmarknadsföring, om de 
anammar en mål- eller processtyrning eller om de arbetar med ett simultant eller 
sekventiellt värdeskapande. Det väsentliga är att alla medverkande inom 
organisationen har samma syn på hur det ska genomföras.  
Det svåra ligger i överföringen av företagets affärsidé, då den kan vara svår att 
applicera i hela organisationen. Detta försvåras ytterligare för ett globalt företag som 
dessutom måste se till kulturella skillnader och avstånd till marknader. När det gäller 
detta avstånd är det också svårt att få den slutliga kunskapen om kunden att 
genomsyra hela organisationen. Säljbolagen i olika länder vill ogärna släppa på denna 
information eftersom detta är deras enda trumfkort mot det frekventa 
beroendeförhållande de kan ha mot sin leverantör. Även om nätverket erbjuder ett 
skydd från faror utifrån, säger det inget om de faror som kan komma inifrån det egna 
nätverket och den egna organisationen.  
 
Författarna anser att kommunikationen måste vara utformad på ett korrekt sätt och 
graden av involvering ska omfattas på samma sätt från samtliga medverkande. För att 
svara på problemformuleringens fråga, är dessa de två faktorer som är strategiskt 
viktiga för att ett företag ska fungera på ett långsiktigt lönsamt sätt. Dessa faktorer ska 
förhoppningsvis innefattas och förklaras av företagets affärsidé, grunden till företagets 
faktiska konkurrenskraft, på en allt mer konkurrensutsatt marknad. 
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9. Avslutande diskussion  
_____________________________________________________________________ 
I detta kapitel kommer författarna att redogöra för den avslutande diskussionen som 
ska granska och diskutera denna rapport och dess eventuella brister. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Studiens resultat visar att det finns vissa skillnader mellan Alfa Lavals profil och 
image samt skillnader i attityder mellan ledning, anställda och säljbolag. 
Affärsidén är inte väl kommunicerad ut till säljbolag och anställda och den interna 
kommunikationen visar på flera brister. Det är i Alfa Lavals intresse att förbättra 
denna kommunikation för att skapa ett mer enhetligt företag, något de också är i färd 
med att göra. 
Författarna ser mycket goda chanser till en fortsatt god lönsamhet då de gap som 
föreligger inom företaget inte allvarligt påverkar den struktur som finns i Alfa Laval. 
Strukturen har trots allt byggts upp under flera år av beroendeförhållanden och 
involvering. 

9.1 Validitets och reliabilitetsdiskussion 
Den inre validiteten anser författarna vara hög då undersökningen väl knyter an till 
rapportens syfte. Även den yttre validiteten anser författarna vara hög då de fenomen 
som diskuteras i problemdiskussion, vilket senare utmynnar i en problemformulering, 
finns väl förankrat i de teorier som rapporten presenterar. 
Det bör ändå nämnas att det finns validitetsproblem i rapporten, då denna bygger på 
empiri som genomförts genom en jämförelse av förväntningar och upplevelser 
Problemen uppstår då förväntningarna mäts efter upplevelsen, det vill säga det är inte 
de faktiska förväntningarna som mäts utan förväntningar som påverkats av 
upplevelsen. Ett sätt att undvika detta problem kan vara att mäta förväntningar innan 
ett köp äger rum men det är ofta inte dessa förväntningar som eftersträvas att utforska. 
Förväntningar ska förändras, och förändras faktiskt, med upplevelsen.  
Det går heller inte att mäta förväntningar två gånger, alltså före och efter upplevelsen, 
eftersom det då inte är upplevelsen i sig som mäts utan endast förväntningar om den. 
Således är mätning av förväntningar överhuvudtaget förenat med ett stort 
validitetsproblem. 
 
Med avseende på reliabilitet har författarna endast undersökt en liten del av ett stort 
globalt företag vilket kan medföra att reliabiliteten blir lidande. De svenska anställda 
som innefattas i undersökningen kan inte på något sätt antas representera den stora 
helheten. Dock borde samma undersökning kunna genomföras på säljbolagen med 
snarlika svar då dessa representeras av en bred geografisk spridning. 
Kommunikationsansvariges presentation av ledningens attityd får antas bidra till en 
relativt god reliabilitet. 
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9.2 Självkritik 
För att säkra objektiviteten har författarna strävat efter att inte ta med egna 
värderingar vid genomförandet av denna rapport. Dock försvagas objektiviteten något 
av det faktum att en av författarna är anställd på företaget i fråga.  
Vid enkätundersökningen till de anställda var anonymiteten god, men författarna var 
på plats vid undersökningen och kan genom detta ha påverkat utgången i svaren. 
Svaren i enkäten kan anses vara riktade eftersom alternativen var fastställda i förväg 
och inte i form av öppna frågor. Vidare kunde författarna ha intervjuat fler personer 
när det gällde att få ledningens åsikter i olika frågor. Nu fick samtliga åsikter 
representeras av en person vilket då lätt kan uppfattas som personliga åsikter. 
Slutligen var det Alfa Laval som gav författarna ämnet vilket kan ha medfört att 
rapporten omedvetet kan försetts med skygglappar. Eftersom Alfa Laval 
tillhandahållit en hel del fakta kan objektiviteten blivit lidande. 

9.3 Källkritik 
Bakgrunden baseras på information som tagits från artiklar på Internet. Samtliga 
tidningar som tillhandahöll dessa artiklar anser författarna vara av tillförlitlig börd 
med en god ansenlighet och en lång historik.  
Vid utformandet av teoridelen i rapporten har författarna sökt använda flera källor för 
att kunna belysa problemet från många håll. Samtliga källor är tagna från litteratur 
med erkända författare. Författarna har i möjligaste mån sökt finna originalkällan i det 
material som publicerats. 
Den insamlade empirin har baserats på intervjuer och enkätundersökningar. Samtliga 
respondenter har i möjligaste mån varit anonyma men vid enkätundersökningen hos 
säljbolagen användes e-post. Därmed blev graden av anonymitet mycket låg vilket 
kan ha påverkat respondenternas svar. 
Intervjun med kommunikationsansvarig hölls med bandspelare vilket kan ha påverkat 
respondentens svar. 

9.4 Förslag till vidare forskning 
Författarnas förslag till vidare forskning är först och främst att undersöka lösningar 
för att förbättra den interna kommunikationen. Vidare forskningsområden kan vara 
att, med hjälp av en mer djupgående studie, se till fler av de andra gapen och därmed 
även den externa marknadsföringen. I kvalitetsarbeten är den externa 
marknadsföringen mycket viktig. 
Det skulle även vara intressant att även ta upp aspekten med kulturella skillnader i en 
vidare undersökning, för att se om det skiljer sig mellan till exempel ett skandinaviskt 
synsätt på värdeförädling och ett asiatiskt. 
Slutligen skulle det med hänvisning till det simultana värdeskapandet vara intressant 
att även blanda in säljbolagens kunder för att även spegla deras attityd gentemot 
kommunikationsprocessen som helhet. 
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Bilaga 1 
 
Alfa Lavals säljbolag i följande länder, har ingått i studien: 
 
Australien 

Benelux 

Brasilien 

Chile 

Danmark 

Dubai 

Grekland 

Hong Kong 

Indien 

Italien 

Japan 

Kanada 

Kina 

Korea 

Norge 

Singapore 

Spanien 

Sydafrika 

Tyskland 

USA 
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Bilaga 2 
 
Mål och vision 
Vad är Alfa Lavals affärsidé och vision? 
Vilket är det kortsiktiga och långsiktiga målet? 
Anser du att de anställda är införstådda med vad Alfa Lavals affärsidé är? 
Anser du att affärsidén genomsyrar hela organisationen mot slutkund? 
Är det viktigt att den gör det? 
 
Hur viktigt är det att de anställda har en kunskap om den egna organisationen? Till 
vilken grad anser du att detta uppnås idag? 
 
Fungerande kommunikation 
Anser du att organisationen fungerar som en helhet eller arbetar varje avdelning mot 
sina egna mål? Underlättar/försvårar detta kommunikationsprocessen? 
Är kommunikationen konstruerad på samma sätt oavsett vem den är riktad till, mellan 
avdelningar, säljbolag osv? 
Hur stor vikt lägger Alfa Laval på den interna kommunikationen? 
Hur anser du att den interna kommunikationen mellan ledning och anställda fungerar 
idag? 
Hur anser du att den borde fungera, vad är målet? 
Till vilken grad anser du att det ni förmedlar till de anställda verkligen når ut till 
säljbolagen och deras kunder? 
 
Inflytande 
Hur stort inflytande har personalen på det som kommuniceras ut? 
Anser du att ledningen strävar efter att få feedback från era anställda? 
Anser du att ledningen strävar efter att få feedback från era säljbolag? 
Anser du att ledningen strävar efter att få feedback från säljbolagens kunder? 
 
Kommunikationskanaler 
Hur når ni ut till de anställda nu när ni inte har tillgång till One längre? 
I vilken utsträckning försöker ni nå ut till era anställda med ”Pure performance”? 
 
Samstämmighet 
Anser du att ledning och anställda har samma åsikter om hur verksamheten ska 
skötas? 
 
Involvering 
Vill ni ha ett närmare samarbete mellan säljbolagen och Alfa Laval DC Tumba? 
Vill Alfa Laval DC Tumba ha ett samarbete med säljbolagens kunder? 
 
Ser ni till huruvida den interna och externa kommunikation speglar varandra? 
 
Hur kan den interna kommunikationen utvecklas i framtiden? 

65 
 



Bilaga 3 
Dear Mr/Mrs/Ms,  
We are running an independent project for a degree of Bachelor in Business 
Administration at Södertörn University. The project is about Alfa Laval DC Tumba 
and in order to fulfil the aim of the thesis we need your help and opinion. 
Make your choice by marking one box for each “quality”. The X means that you do 
not know or do not have an opinion on that particular quality. 
 

 
 
 

 
 

How important is 
each quality to you?
(2 is very important, 
-2 is not important at 

all) 

How important do 
you think this 

quality is to the 
management of 

Alfa Laval? 
(2 is very important 

and -2 is not 
important at all) 

These first seven qualities are about the communication and relation with 
the sales company.
1. A satisfying dialog               

-2   -1   0   1   2     X 
            

-2   -1   0   1    2    X 
2. Give information regarding 
changes in conditions of orders  

             
-2   -1   0   1   2     X 

            
-2   -1   0   1    2    X 

3. Flexibility against and 
cooperation with your sales 
company 

             
-2   -1   0   1   2     X 

            
-2   -1   0   1    2    X 

4. Understanding the needs and 
wishes of your sales company 

             
-2   -1   0   1   2     X 

            
-2   -1   0   1    2    X 

5. Motivated and service minded 
staff within Customer service 

             
-2   -1   0   1   2     X 

            
-2   -1   0   1    2    X 

6. Know-how of the organization              
-2   -1   0   1   2     X 

            
-2   -1   0   1    2    X 

7. Supporting your sales company 
in keeping their promises to their 
customer 

             
-2   -1   0   1   2     X 

            
-2   -1   0   1    2    X 

These seven qualities are about the communication and relation with the 
customer of the sales company.

8. Know-how of their organization              
-2   -1   0   1   2     X 

            
-2   -1   0   1    2    X 

9. Understanding their needs and 
wishes 

             
-2   -1   0   1   2     X 

            
-2   -1   0   1    2    X 

10. Flexibility against this 
customer 

             
-2   -1   0   1   2     X 

            
-2   -1   0   1    2    X 

11. Cooperation with this 
customer 

             
-2   -1   0   1   2     X 

            
-2   -1   0   1    2    X 

12. Help your sales company to be 
competitive towards their 
customer 

             
-2   -1   0   1   2     X 

            
-2   -1   0   1    2    X 
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13. Exchange of knowledge 
between you, the sales company 
and their customer 

             
-2   -1   0   1   2     X 

            
-2   -1   0   1    2    X 

14. Simultaneous communication 
with your sales company and their 
customer  

             
-2   -1   0   1   2     X 

            
-2   -1   0   1    2    X 

These five qualities are about the communication and relation with the 
management

15. Possibility to give feedback to 
the management of Alfa Laval 

             
-2   -1   0   1   2     X 

            
-2   -1   0   1    2    X 

16. Possibility to give feedback to 
your nearest manager 

             
-2   -1   0   1   2     X 

            
-2   -1   0   1    2    X 

17. That your opinion is important 
and gets attention by the 
management of Alfa Laval 

             
-2   -1   0   1   2     X 

            
-2   -1   0   1    2    X 

18. Simplicity in supplying your 
opinion to the management of 
Alfa Laval 

             
-2   -1   0   1   2     X 

            
-2   -1   0   1    2    X 

19. Overall know-how of the Alfa 
Laval organization as a whole 

             
-2   -1   0   1   2     X 

            
-2   -1   0   1    2    X 

 
How does the overall internal communication function at Alfa Laval today? 
(2 is very well and –2 very poorly, the X means that you do not know or do not have an 
opinion) 
 

       
-2 -1  0  1  2  X 

 
How can the internal communication be improved? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
How would you describe the business mission of Alfa Laval?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
What does this mission mean to you?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Thank you very much! 
Best regards Jonas Hane and Sebastian Partti 
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Dear Mr/Mrs/Ms,  
 
At Alfa Laval DC Tumba we are doing a customer survey to increase our service level. The 
main objective is to get a better insight in your business challenges. If you could find the time 
in answering a few questions it would be greatly appreciated. Your opinion is very important 
and cannot be replaced by anybody else’s. Please return this form to sender before the 2nd 
of December 2008.  
If you wish to be anonymous kindly send this form by fax to +46 8 530 308 75, marked “Jonas 
Hane”.  
   
 
Mark your answer by making it bold. If you do not have an opinion mark the X bold.  

 
 
_____________________________________________________________________
_______________________________________________ 
 
To what sales company are you an employee?  
(Write the country below) 
 
   

What of the following qualities are 
important in a relationship 
between a supplier and a buyer?  
   

How important is 
each quality to you? 
(2 is very important, 
-2 is not important 
at all) 

To what extent do Alfa Laval
DC Tumba live up to this
quality?  
(2 is very well and -2 is very
poorly) 

1. Order confirmation for RI (request 
items) within four days 

-2   -1   0   1   2     X -2   -1   0   1   2     X 

2. Keep their promises  -2   -1   0   1   2     X -2   -1   0   1   2     X 

3. Delivery accuracy (correct 
quantity, on-time delivery and to the 
correct destination)  

-2   -1   0   1   2     X -2   -1   0   1   2     X 

4. Provide a lead time that is within a 
certain time frame  

-2   -1   0   1   2     X -2   -1   0   1   2     X 

5. Reply with an answer to questions 
within a certain time frame  

-2   -1   0   1   2     X -2   -1   0   1   2     X 

6. Technically skilled staff  -2   -1   0   1   2     X -2   -1   0   1   2     X 

7. Handling of complaints through 
CSS within a certain time frame  

-2   -1   0   1   2     X -2   -1   0   1   2     X 
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8. A satisfying dialogue -2   -1   0   1   2     X -2   -1   0   1   2     X 

 9. Give information regarding 
delayments and changes in 
conditions of orders  

-2   -1   0   1   2     X -2   -1   0   1   2     X 

10. Flexibility and cooperation  -2   -1   0   1   2     X -2   -1   0   1   2     X 

11. Understand your needs and 
wishes  

-2   -1   0   1   2     X -2   -1   0   1   2     X 

12. Motivated and service minded 
staff  

-2   -1   0   1   2     X -2   -1   0   1   2     X 

13. Know-how of your organization  -2   -1   0   1   2     X -2   -1   0   1   2     X 

14. Supporting you in keeping your 
promises to your customer  

-2   -1   0   1   2     X -2   -1   0   1   2     X 

15. Know-how of your customer’s 
organization  

-2   -1   0   1   2     X -2   -1   0   1   2     X 

16. Understanding your customer’s 
needs and wishes  

-2   -1   0   1   2     X -2   -1   0   1   2     X 

17. Flexibility against your customer -2   -1   0   1   2     X -2   -1   0   1   2     X 

18. Cooperation with your customer -2   -1   0   1   2     X -2   -1   0   1   2     X 

19. Help you be competitive towards 
your customer  

-2   -1   0   1   2     X -2   -1   0   1   2     X 

20. Exchange of knowledge between 
you, your customer and the supplier 
(Alfa Laval Tumba) 

-2   -1   0   1   2     X -2   -1   0   1   2     X 

21. Simultaneous communication 
with you and your customer  

-2   -1   0   1   2     X -2   -1   0   1   2     X 

 
 
How would you describe the business concept of Alfa Laval?  
(Write your answer below)  
   
   
   
What does this concept mean to you?  
(Write your answer below)  
   
   
   
Thank you very much!  
   
Best regards  
   
Jonas Hane and Sebastian Partti 
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Påminnelse 1 
Utskickad den 2:a december klockan 15:31 
 
Reminder! 
 
This is a reminder to all who has not yet filled in the customer survey questionnaire.  
Your opinion is extremely important to us in order for us to improve our service level.  
Kindly return the questionnaire as soon as possible, before the 5th of December 2008 at the 
latest. 
 
If you already have sent the filled in questionnaire you may ignore this mail.  
 
Thank you very much! 
 
 
Påminnelse 2 
Utskickad den 5:e december klockan 15:30-15:50 
 
Dear XXXXX XXXXX, 
 
This is the second reminder that You have still not filled in the customer survey questionnaire. 
Your opinion in this matter is extremely important since we are very eager to learn more about  
how we can increase our service level. 
If you could find the time in returning this questionnaire filled in, before the 10th of December, 
it would be highly appreciated.  
Your opinion cannot be replaced by anybody else's. 
 
Thank You very much! 
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How important is 
each quality to you?
(2 is very important, 
-2 is not important at 

all) 

How important do 
you think this 

quality is to the 
management of 

Alfa Laval? 
(2 is very important 

and -2 is not 
important at all) 

These first seven qualities are about the communication and relation with 
the sales company.
A satisfying dialog  -2   -1   0   1   2     X 

                (2)(10)  (1) 
-2   -1   0   1   2     X 

            (1)  (1)(10) (1) 
Give information regarding 
changes in conditions of orders  

 -2   -1   0   1   2     X 
             (1)(12)  

-2   -1   0   1   2     X 
                 (1)(12) 

Flexibility against and 
cooperation with your sales 
company 

-2   -1   0   1   2     X 
                  (4) (9) 

-2   -1   0   1   2     X 
            (1)  (4)(8) 

Understanding the needs and 
wishes of your sales company 

 -2   -1   0   1   2     X 
                 (3)(10) 

-2   -1   0   1   2     X 
            (1)  (3)(9) 

Motivated and service minded 
staff within Customer service 

 -2   -1   0   1   2     X 
                 (1)(12) 

-2   -1   0   1   2     X 
                (2)(11) 

Know-how of the organization -2   -1   0   1   2     X 
       (1) (1) (5) (6)  

-2   -1   0   1   2     X 
       (2) (2) (3) (6) 

Supporting your sales company in 
keeping their promises to their 
customer 

-2   -1   0   1   2     X 
                (2)(11) 

-2   -1   0   1   2     X 
            (1)  (3)(9) 

These seven qualities are about the communication and relation with the 
customer of the sales company.

Know-how of their organization -2   -1   0   1   2     X 
(2)      (3) (3) (4)   (1) 

-2   -1   0   1   2     X 
       (2) (2) (5) (3)  (1) 

Understanding their needs and 
wishes 

-2   -1   0   1   2     X 
       (1) (1) (6) (4)  (1) 

-2   -1   0   1   2     X 
            (1)  (5)(6)  (1) 

Flexibility against this customer -2   -1   0   1   2     X 
       (1)       (5)(7) 

-2   -1   0   1   2     X 
       (1) (2) (3) (7)  

Cooperation with this customer -2   -1   0   1   2     X 
       (1) (2) (3) (7)  

-2   -1   0   1   2     X 
       (2) (1) (2) (8)  

Help your sales company to be 
competitive towards their 
customer 

-2   -1   0   1   2     X 
                  (4) (9) 

-2   -1   0   1   2     X 
            (1)  (1)(11) 

Exchange of knowledge between 
you, the sales company and their 
customer 

-2   -1   0   1   2     X 
       (1) (2) (3) (7)  

-2   -1   0   1   2     X 
       (1) (1) (5) (5)  (1) 

Simultaneous communication 
with your sales company and their 
customer  

-2   -1   0   1   2     X 
            (3)  (4)(5)  (1) 

-2   -1   0   1   2     X 
(1)  (1) (2) (3) (5)  (1)
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These five qualities are about the communication and relation with the 
management

Possibility to give feedback to the 
management of Alfa Laval 

-2   -1   0   1   2     X 
            (1)  (3)(8)  (1) 

-2   -1   0   1   2     X 
       (1) (1) (2) (8)  (1) 

Possibility to give feedback to 
your nearest manager 

-2   -1   0   1   2     X 
                (1)(11)  (1) 

-2   -1   0   1   2     X 
                (2) (9)  (2) 

That your opinion is important 
and gets attention by the 
management of Alfa Laval 

 -2   -1   0   1   2     X 
                 (3)(10) 

-2   -1   0   1   2     X 
            (2)  (5)(6) 

Simplicity in supplying your 
opinion to the management of 
Alfa Laval 

-2   -1   0   1   2     X 
       (1) (1) (2) (6)  (3) 

-2   -1   0   1   2     X 
       (2) (1) (2) (5)  (3) 

Overall know-how of the Alfa 
Laval organization as a whole 

-2   -1   0   1   2     X 
       (1) (1) (4) (7)  

-2   -1   0   1   2     X 
       (2)       (4)(7) 

 
How does the overall internal communication function at Alfa Laval today? 

-2 -1  0  1  2  X 
   (4) (4) (3)   (2) 
How can the internal communication be improved? 

• Information meeting – both with own dept. and other. Set up structure how to 
get information out 

• Through newsletters 
• Better internal network (ALround) 
• WEBSITE (Much easier then we now have) 
• By sharing around any any brand information which is important for us to 

know/learn. Maybe threw meetings, sending mails etc. 
• Enklare och tydliga intranät. Träffa varandra oftare. Årliga enkäter om 

förväntningar vs upplevda saker. Informationsbrev om ”Vad som händer på 
Dc Tumba” (kvartalsvis?) 

How would you describe the business mission of Alfa Laval?  
1. To provide the right part to the customer, in the right time, to the right cost 
2. AL is helping their customer to optimize the performance of the processes! 
3.  
4. Provide customer high quality separators and heat exchangers. Supply the 

customer thru the entire customer service chain with good service and great 
knowledge (Make money) 

5. Earn money 
6. To be a leader (no. 1 globaly) in the field 
7. Pure performance 

What does this mission mean to you?  
1. To be serviceminded – know your customers needs. 
2.  
3. Improve the communication between Alfa Tumba and the sales companies 
4. Make money 
5. Work 
6. Means a lot since it feels good and safe for us staff to work in this company. 

We allways get affected by the company’s succsses/failure. 
7.  
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What of the following qualities are 
important in a relationship between a 
supplier and a buyer?  
   

How important is each 
quality to you?  
(2 is very important,  
-2 is not important at all)

To what extent do Alfa 
Laval DC Tumba live up to 
this quality?  
(2 is very well and -2 is very 
poorly) 

1. Order confirmation for RI (request 
items) within four days 

-2   -1   0   1   2     X 
                (1)(17) 

-2   -1   0   1   2     X 
(2)  (3) (3)(8) (2)    

2. Keep their promises  -2   -1   0   1   2     X 
                (4)(14) 

-2   -1   0   1   2     X 
      (2) (4)(10)(2)    

3. Delivery accuracy (correct 
quantity, on-time delivery and to the 
correct destination)  

-2   -1   0   1   2     X 
                (3)(15) 

-2   -1   0   1   2     X 
      (1) (1)(14)(2)    

4. Provide a lead time that is within a 
certain time frame  

-2   -1   0   1   2     X 
                (4)(13)  (1) 

-2   -1   0   1   2     X 
      (2) (4)(10)(1)  (1)  

5. Reply with an answer to questions 
within a certain time frame  

-2   -1   0   1   2     X 
            (1)(3)(14) 

-2   -1   0   1   2     X 
            (3)(10)(5) 

6. Technically skilled staff  -2   -1   0   1   2     X 
            (1)(6)(10)  (1) 

-2   -1   0   1   2     X 
      (1) (1) (6)(9)  (1) 

7. Handling of complaints through 
CSS within a certain time frame  

-2   -1   0   1   2     X 
                (5)(11)  (2) 

-2   -1   0   1   2     X 
           (3) (11)(3)  (1) 

8. A satisfying dialogue -2   -1   0   1   2     X 
            (1)(1)(14)  (2) 

-2   -1   0   1   2     X 
           (3) (3)(10)  (2) 

 9. Give information regarding 
delayments and changes in conditions 
of orders  

-2   -1   0   1   2     X 
      (1)      (3)(14) 

-2   -1   0   1   2     X 
      (3) (8) (6)(1)   

10. Flexibility and cooperation  -2   -1   0   1   2     X 
                (4)(14) 

-2   -1   0   1   2     X 
(1)       (1) (8) (8)  

11. Understand your needs and 
wishes  

-2   -1   0   1   2     X 
                (2)(15)  (1) 

-2   -1   0   1   2     X 
      (1) (1) (7)(8)  (1) 

12. Motivated and service minded 
staff  

-2   -1   0   1   2     X 
                (4)(14) 

-2   -1   0   1   2     X 
                (9) (8)  (1) 

13. Know-how of your organization  -2   -1   0   1   2     X 
      (1) (2) (3)(12) 

-2   -1   0   1   2     X 
(1)  (1) (3) (7)(5)   (1) 

14. Supporting you in keeping your 
promises to your customer  

-2   -1   0   1   2     X 
                (4)(14) 

-2   -1   0   1   2     X 
      (1) (3)(12)(2) 

15. Know-how of your customer’s 
organization  

-2   -1   0   1   2     X 
(1)  (2) (6)(4) (3)   (2) 

-2   -1   0   1   2     X 
(1)  (1) (9) (3) (1)  (3) 

16. Understanding your customer’s 
needs and wishes  

-2   -1   0   1   2     X 
                (6)(11)  (1) 

-2   -1   0   1   2     X 
      (1) (3)(10)(1)  (3) 

17. Flexibility against your customer -2   -1   0   1   2     X 
                (6)(10)  (2) 

-2   -1   0   1   2     X 
      (1) (3) (8) (2)  (4) 

18. Cooperation with your customer  -2   -1   0   1   2     X 
            (1)(7) (8)   (2) 

-2   -1   0   1   2     X 
      (1) (4) (8) (2)  (3) 

19. Help you be competitive towards 
your customer  

-2   -1   0   1   2     X 
(1)       (1) (3)(11) (2) 

-2   -1   0   1   2     X 
      (1) (3) (9) (2)  (3) 

20. Exchange of knowledge between 
you, your customer and the supplier 
(Alfa Laval Tumba) 

-2   -1   0   1   2     X 
      (1) (2) (6) (6)  (3) 

-2   -1   0   1   2     X 
(1)       (4) (8)(2)  (3) 

21. Simultaneous communication 
with you and your customer  

-2   -1   0   1   2     X 
      (2) (4) (4) (6)  (2) 

-2   -1   0   1   2     X 
      (3) (3) (7) (3)  (2) 
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How would you describe the business concept of Alfa Laval?  
(Write your answer below)  
   

1. To grow and to be present all time & on time. 
2. We must strive to be the customers first choice & we must be easy to do 

business with. 
3. AL should be a good quality machine supplier and good service supporter as 

well. 
4. To provide products & service to our customers, where by we can continually 

improve their growth and profitibility, be innovative and competitive, exceed 
in customer service and seek new opportunities 

5. To optimize the performance of our customer's processes at all times. 
6. Optimize customers processes time and time again 
7. good quality of products, quick reaction, to find the best technical solution for 

customers, availability 24 h worldwide 
8. Help customers to optimize the performance of their processes 
9. Customer first.  
10. we are following and we are agreed with the business principal issued by our 

management and frankly speaking extremely useful daily we are applying 
them in profitable way 

11. Customer satisfaction, delivery time and clear answer from ours engeneer, 
Inovation in energy, industry and  conservation of the environment 

12. To be the partner to develop customers process 
 
   
What does this concept mean to you?  
(Write your answer below)  
 

1. We should be alerted and in the market 
2. It meas will have more growth, profitability & more happy & satisfied 

customers, it also helps to keep competition at bay. 
3. To win AL customer's confidence and satisfaction. 
4. If we do not succeed in this mission, Alfa Laval will not be a world leader in 

its field, will lose market share and growth and jobs may eventually be in 
jeopardy. 

5. Getting the correct parts to the customer's destination in a timely fashion. 
6. Creating a better everyday for my customers 
7. As known, in this fast moving times, we dont have to loose contact to 

endcustomers - that's my personal aspiration. To sell our good product is one 
side, but to guide our customers during the time is equally important. This, we 
don't have to disregard. 

8. To have a very good understanding of our customers processes, help our 
customer to improve their bottomline, help them to be more productive and 
competitive, assist in saving  natural resources and protecting the environment 
by offering the latest and efficient technology. 

9. It is important to keep our customer to be satisfied our service. However, the 
delivery time is changed without information sometimes. 

10. I think be at  Customer  beck and call giving a very good assistance. 
11. Alfa Laval always should be pioneer and  in your bussines 
12. (As an order handler who contact with customers everyday) To make 

customers satisfied no matter what their requests are.  
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