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Sammanfattning 
 
Denna uppsats har som syfte att undersöka faktorer som är väsentliga i kund- 
leverantörsrelationer som skapar mervärde för kunden. 
 
Bilbranschen är en utsatt bransch för ständig ökad konkurrens, vilket gör att samtliga företag 
på marknaden ökar kvalitetsnivå på sina produkter. Företagen kan längre inte konkurrera med 
sin kärnprodukt och måste därför erbjuda kunden mervärde utöver den som erbjuds av 
produkten i sig . 
 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka samt analysera faktorer som skapar mervärde för 
kunden ur ett företagsperspektiv. Undersökningen genomfördes i form av en fallstudie av tre 
bilföretag ( BMW, Bilia och Toyota) , intervjuerna  genomfördes för att få en djupare 
förståelse av vilka faktorer företagena tror skapar mervärde för kunden. 
 
Teorierna som presenteras i denna uppsats är relationsmarknadsföring, leverantörsrelationer 
samt intern samordning av inköp, produktion och distribution, utifrån dessa teorier anses 
relationsmarknadsföring samt intern samordning dem mesta relevanta teorier som bör 
tillämpas i denna uppsats. 
 
Resultat har visat att de studerade bilföretag arbetar på olika sätt med 
relationsmarknadsföring, intern samordning samt skapandet av mervärde. Detta arbetssätt 
underlättar för företaget att skaffa sig lojala kunder som är en förutsättning för företaget att 
klara av den hårda konkurrensen som utmärker bilmarknaden. 
 
Slutsatsen beskriver hur de olika företag skapar mervärde för kunden, de studerade 
företagarna verkar tillämpa de flesta faktorer som är viktiga i enlighet med teorier. De faktorer 
som bör förbättras är tillförlighet i samband med bil beställning samt bekvämare öppettider. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

 
Den svenska industri och tjänstesamhälle såg annorlunda ut under 1700-talet, folk bodde i 
byar och hade hushållet som den viktigaste arbetsuppgiften. Det mesta som producerade var 
livsmedel och nästan hela produktionen konsumerades under året. Samhällets förändringar 
utvecklades långsamt och dess förhållande kunde betraktas som givna, stabila och statiska. 
Människorna vara inte anpassade till snabba förändringar vilket skiljer sig i hög grad från 
dagens inställning att se på kortsiktiga förändringar. 
 
Ett förlopp av tillväxt och omvandling uppstod när skiftesrörelse skulle förändra 
organisationen i jordbruket till ett mer marknadsinriktade jordbruk. Denna utveckling gjorde 
att ståendesamhället började upphöra och istället växte jordbrukets underklasser fram. 
Samtidigt expanderade hemindustri och nya lagar på landsbygden som gav möjlighet till ökad 
rörlighet, byten och resursfördelning.  
 
I ett internationellt perspektiv uppkommer i slutet av 1700-talet förändringar på många håll i 
form av tre revolutioner. I Nordamerika genomfördes en nationell frihetsrevolution och 
förenta staterna skapades på 1700-talet. På 1780-talet skakades Europa av den franska 
revolutionen som formade nationer efter nya principer och synsätt. Samtidigt ökades takten i 
den engelska industriella revolutionen som fokuserade kring automatisering och en ny 
användning av kunskap. Industrialisering och elektronisk tillväxt har placerat världsekonomi 
en utveckling som har riktat världen mot intensiv omväxling. 
 
Belysning av samhällsomvandlingen kan presenteras på många olika sätt. Tillväxten har lett 
till omfattande förändringar på de flesta områden i samhället. Ny teknik och nya produkter har 
införts, nya fabriker, företag och branscher har kommit, transporter och information har 
revolutionerats, arbetet har omskapats, utbildning har fått en ny roll, boende och 
levandesvanor har förändrats, lagstiftning och regelverk har omfattats. D.v.s. den industriella 
revolutionen hade ett genombrott för fabrik systemet och har fört med sig växande marknader 
samt liberalisering av den ekonomiska politiken. Till skillnad från det andra revolutionen som 
innebar genombrott för industrisamhället och kännetecknades av de nya förutsättningarna för 
massproduktion. Utbyggande av järnvägsnät och snabbare fartyg ökade möjligheter att 
distribuera flera varor över stora avstånd och därigenom koncentrera produktionen mera. 
Växande städer och ökade levnadsstandarder skapade växande marknaden för industriella 
varor.    
 
Industrialisering gick hand i hand med omväxlande förändringar av informationen. Till dessa 
förändringar tillhörde självfallet transport och informationsrevolutionen som även inom 
nationerna bidrog till att skapa nya förutsättningar för marknadernas utbredning. Med en ny 
teknik och högre allmänbildningsnivå kan bland annat osäkerheten i informationen reduceras 
på många marknader, den enskilda konsumenten kan åtminstone potentiellt hålla sig bättre 
informerad. 
 
Information och transport revolutionen öppnande många vägar till förändringar av företagen. 
Små förtag fick nya möjligheter att agera i synnerhet inom kunskapskrävande tjänster som 
utvecklades inom produktionen, därtill ökade möjligheterna att integrera verksamheten inom 
företaget på en global nivå.  



 
Internationalisering av företagen har alltmera betraktas som globalisering, de globalt 
arbetande företagen har överskridit de nationella gränser och blivit allt mindre nationella och 
geografisk bestämda i sin karaktär. 
 
En grundläggande effekt av globalisering är att alla resurser ställs inför nya 
marknadsförhållanden vilket innebär att prisstrukturen förändras och därmed skapas nya 
prisrelationen i ekonomin. Den kombinerande effekten av globaliserig och tekniskförändring 
leder till ökad efterfråga på kunskap och kompetens men betyder också det att en gammal 
sådan faller snabbt i värde. 
 
De stora omvärldsförändringar tvingande företagen att tillämpa flexibla förhållanden där man 
arbetar aktivt med kunderna i en utvecklingsprocess, därtill skapade former och system för 
hantering av utbytesprocess mellan olika aktörer. Det nya interaktiva förhållningssättet krävde 
också ett nytt flexibelt systemtänkande där tiden, kunskapen och framför allt nu teknologin 
brev primära konkurrensfaktorer ( Schön, En modern svensk ekonomisk historia, 2000).   
 

1.1.1 Problem bakgrund 

 
Ända sedan industrialismens början har en ständig utveckling pågått för att förbättra och 
rationalisera industri och affärsmässiga verksamheter. Tidigare låg fokusering samt 
koncentration på förbättring och utveckling av produkten, eftersom efterfrågan var större än 
utbudet och detta gjorde att det gick nästan alltid att sälja en bra och billig produkt. 
Konsekvensen av all konstration på tillverkning gjorde att man producerade mer än vad 
marknaden tillfrågade vilket orsakat produktionsöverskott på många håll. För att lösa detta 
problem har företaget börjat koncentrera sig på kundens behov respektive önskemål och 
därmed anpassa produktionen till dem (Storhagen, Materialadministration och logistik, 1995). 
 
Den ökade globaliseringen som har uppstått under de senaste åren har lett till ett större utbud 
med ökad geografisk spridning och större konkurrens. För att kunna möta den hårda 
konkurrensen måste varje företag specialisera sig genom att skapa unika och kundanpassade 
produkter och tjänster. Mot denna bakgrund har logistik fått en ökad betydelse ur ett 
strategiskperspektiv och en konkurrensperspektiv.  
 
Med logistik menas ”de synsätt och principer som man lägger som grund för att planlägga, 
utveckla, organisera, samordna, styra och kontrollera materialflödena från råvaruleverantör 
till slutförbrukare” (Ericsson, 1981). Med effektiva logistik lösningar kan företaget göra sig 
unika och skapar flera konkurrensfördelar mot kund och marknad. 
 
Som en följd av denna utveckling är valet av struktur och förhållandet till leverantörer viktiga 
element för att öka konkurrensfördelar. Leverantörer har fått en ökad betydelse för företagets 
utveckling och överlevnad. Därför måste företaget göra en noggrann val av sina leverantörer 
när det gäller såväl effektivisering som teknisk utveckling1 ( Bjornland, Persson och Virum, 
Logistik för konkurrenskraft, 2003).  
 
 

                                                 
1 Bjornland, Persson och Virum, Logistik för konkurrenskraft, 2003).  
 



 
 
 

1.1.2 Problemformulering 

 
Den ökade globalisering som förstärkt den tekniska utvecklingen samt den extrema 
specialiseringen i produktionen har skapat nya förutsättningar för marknadens utveckling.  
Valet av leverantörer ändrar karaktär och innehåll, både i teori och i praktiken. Nya 
frågeställningar blir intressanta och den gamla kunskapen är inte tillräcklig för att möta de nya 
utmaningarna. För att företaget ska kunna behålla sina marknadsandelar måste de erbjuda 
specifika varor och tjänster efter kundens specifika behov och önskemål och därmed kunna 
skapa mervärde för kunden. 
Därför har vi valt att undersöka vilka faktorer som är viktiga i kund- leverantörs relation som 
skapar mervärde för kunden. 
 

1.2 Syfte 

 
Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie på Bilia, BMW, Toyota beskriva, 
undersöka och analysera vilka faktorer som är viktiga i kund- leverantörsrelation för att skapa 
mervärde för kunden.  
 

1.3 Avgränsningar 

 
Undersökningen kommer att göras utifrån ett företagsperspektiv. Vårt syfte med denna 
uppsats är att studera och analysera kund- leverantörsrelation som skapar mervärde för 
kunden. Med leverantör menar vi i denna uppsats företag som är återförsäljare av både nya 
och begagnade bilar. Med begreppet kund menar vi slutkunden, det vill säga köparen av bilar.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 Metod  
 
I detta kapitel presenteras de olika metodansatser som har använts för genomförande av 

denna studie. Därefter ges en beskrivning av tillvägagångssätt och metodval med tillhörande 

motiveringar som använts.  

 

 2.1 Val av metod  

 
2.1.1 Surveyundersökning 
 
Survey innebär att man gör en undersökning på en större avgränsad grupp med hjälp av t.ex. 
enkäter eller intervjuer. Surveyundersökningar ger möjlighet att samla information om ett 
större antal variabler likaväl som de kan ge en stor mängd information om ett begränsat antal 
variabler. Surveyundersökningar används ofta för att besvara frågor som rör vad, var, när och 
hur. (Runa Patel o bo davidson). 
 
2.1.2 Fallstudie  
 
En fallstudie innebär att man undersöker ett fåtal objekt inom ett flertal områden för att 
beskriva verkligheten. Man väljer t ex ett företag eller en bransch och gör en undersökning på 
djupet. Med fallstudier utgår man från ett helhet perspektiv och försöker få så täckande 
information som. ”Runa Patel BoDavidson”  Forskningsmetodikens 
 
Vi har valt att göra en fallstudie av tre bilföretag där vi kommer att tillämpa de valda teorier 
och därmed analysera flera faktorer i förskoningsobjektet. 
 

2.2 Vetenskapsteori 
 
Inom vetenskapsteorin finns det två olika metoder att bygga en undersökning på, den induktiva 
och den deduktiva metoden. 
 
2.2.1 Induktiv metod 
 
Den induktiva metoden innebär att man börjar med observationer vid det vetenskapliga 
sökandet efter generella relationssatser. Observationer ska inte styras av någon förutfattad 
uppfattning eller någon teori, utan vara teorineutrala. Vid analysen av de teorineutrala 
observationssatserna finner man att det råder relationer mellan de observerade företeelserna, 
och att det är dessa relationer som kommer att utgöra empirin som man analyserar och tolkar 
för att komma fram till teorier.  
 
Fördelen med det induktiva rättfärdigandet är att människan antas tänka induktivt, det vill 
säga att människan har en tendens att forma generella trosföreställningar när man ser en 
regelbundet. 
    



Kritiken som den induktiva metoden utsatts för är bland annat att den anses vara förlegad, 
framförallt inom de vetenskaper som använder sig av kvantitativa metoder. Den induktiva 
metoden kan användas för att upptäcka samband men inte för att rättfärdiga en generell 
relationssats.  
 
2.2.3 Deduktiv metod 
 
Den deduktiva metoden bygger på att man börjar med att forma en hypotes som är en generell 
relationssats, det vill säga befintliga teorier och modeller som ska styra vilka observationer 
man gör samt vilka slutsatser man kan dra. 
 
En nackdel med den deduktiva metoden är att man inte kan på ett enkelt sätt använda sig av 
metoden för att visa att hypoteser är falska. Om observationer visar vara falska är det antigen 
hypotesen eller initialvillkoren som är falska.   
 
Vi kommer att arbeta deduktivt i vår undersökning eftersom vi kommer att strukturera det 
empiriska materialet enligt de befintliga teorier som vi har valt och därefter dra logiska 
slutsatser.  
 

2.3 Datainsamlingsmetod 

 
2.3.1 Kvalitativ 
 
Kvalitativ står för att man är intresserad av hur något är beskaffat, det vill säga vilken natur 
eller vilka egenskaper något har. Kvalitativa undersökningar har som objekt den livsvärld 
människor har samt den mening de knyter till sig själva och sin situation. Denna mening kan 
inte undersökas endast genom observation, utan genom tolkning av observationer.  
Hartman definition av kvalitativa undersökningar är att de karakteriseras av att man försöker 
nå förståelse för livsvärden hos en individ eller en grupp individer.  
 
2.3.2 Kvantitativ  

 
Kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man undersöker den numeriska relationen 
mellan två eller flera mätbara egenskaper. Kvantitativa ansatser innebär att undersöker ”hur 
mycket” eller ”hur många”.  
 
Vi kommer att genomför en kvalitativ undersökning i vår uppsats som grundar sig på 
besökintervjuer. Fördelar med besöksintervjuer är att oklarheter kring frågor lätt kan redas ut , 
dessutom har intervjuaren  möjlighet att stimulera respondenten  så att svaren blir så kompletta 
som möjligt. 
  

2.4 Vetenskapligt förhållningssätt 

 
När man genomför en undersökning är det vanligt att ta ställning till vilket vetenskapligt 
synsätt man väljer att ha i uppsatsen. I vetenskapsteorin brukar man tala om två olika 
vetenskapsteorin, som kallas positivistiskt respektive hermeneutiskt synsätt.  
 
 



 
 
2.4.1 Positivism 
 
Positivism är en vetenskapsteori där vetenskaplig kunskap utgörs av teorier, som innehåller 
termer som refererar till mättbara företeelser och satser som anger relationer mellan dessa 
företeelser. Det är viktigast sättet att nå kunskap om verkligheten är att observera den, antigen 
i naturliga situationer eller genom experiment. Positivism används alltså för att forska eller 
förstå praktisk forskningsverksamhet. 
 
2.4.2 Hermeneutik 
 
Hermeneutik betyder tolkningslära och kan sägas vara positivismens raka motsats. 
Hermeneutik är en vetenskaplig riktning där man studerar hur människor, tolkar eller 
uppfattar en situation eller en företeelse. Den hermeneutiska forskaren närmar sig objektet på 
ett subjektivt sätt, utifrån sin egen förförståelse, känslor och kunskap eftersom människor 
antas ha intentioner, avsikter, som yttrar sig i språk och i handling, och det går att tolka och 
förstå innebörden av.   
 
I vår uppsats kommer vi att utgå från ett hermeneutiskt perspektiv eftersom vi vill ta reda hur 
leverantörsrelationer mellan återförsäljare och företaget kan skapa mervärde för kunden. 
 

2.5 Intervjuer  

 
Intervjuer kännetecknas av att personer själva skall berätta om de egenskaper som man håller 
på att undersöka.  Intervjuer är särskilt lämpade för att producera djupgående och detaljerat 
data. Forskaren får värdefulla insikter som grundar sig på de djupgående informationer som 
samlas in och på ”nyckelpersonernas” kunskaper.  
 
2.5.1 Typer av forskningsintervjuer  
 
För att undersöka och få en djupare förståelse om vilka faktorer som skapar mervärde för 
kunden kommer vi att utföra besökintervjuer med både säljare och platschefer i Bilia, Toyota 
och BMW.  
 
2.5.2 Strukturerade och standardiserade intervjuer 

 
Den kvantitativa metoden kännetecknas av en hög grad av standardiserade och strukturerade 
intervjuer. Med standardisering menas att frågorna och den ordning i vilken de ställs är 
bestämd från början samt att alla som blir intervjuade intervjuas på samma sätt. Strukturerade 
intervjuer innebär att forskaren har en mycket stark kontroll över frågornas och svarens 
utformning. Den starka kontrollen över frågorna och den uppställning svar som erbjuds ger 
forskaren fördelen av standardisering. Med en hög grad av strukturering menas att 
svarsalternativen är givna, därför behöver det inte finnas någon personlig kontakt mellan 
intervjuar och som blir intervjuad.  
 

 

 

 



2.5.3 Ostrukturerade och ej standardiserade intervjuer   
 
Standardiserade och ostrukturerade intervjuer används i kvalitativa undersökningar. Den 
karakteriseras av att frågorna inte är färdiga från början samt att intervjuade till stor del tillåts 
själv bestämma vad som diskuteras. Forskarens roll är att ingripa så lite som möjligt samt att 
sätta igång intervjun genom att introducera ett tema eller ett ämne och sedan låta den 
intervjuade utveckla sina idéer. Dessa intervjuer sker alltid personligt och relationen mellan 
deltagarna är asymmetrisk, för att den ena försöker generera data ur den andra. Det är en 
informell konversation där intervjuaren har en speciell avsikt med samtalet.  
 
2.5.4 Semistrukturerade intervjuer 
 
Vid semistrukturerade intervjuer har intervjuaren fortfarande en färdig lista med ämnen som 
ska behandlas och frågor som ska besvaras. Intervjuaren är flexibel när det gäller ämnenas 
ordning och följd samt att låta den intervjuade utveckla sina idéer och tala mer utförligt om 
det ämne som intervjuaren tar upp. Svaren är öppen och betoningen ligger på den intervjuade 
som utvecklar sina synpunkter.   
 
2.5.5 Telefon intervjuer 
 
Idagens samhällsforskning är telefonintervjuer mycket vanliga eftersom de är billigare och 
snabbare än intervjuer ansikte mot ansikte dessutom behöver forskaren inte resa till landets 
alla områden och regioner för att genomföra intervjuarna. Även om man går miste om den 
visuella kontakten ansikte mot ansikte så finns det ”personliga” inslaget kvar, liksom 
tvåvägskommunikation mellan forskaren och respondenten.  
  
2.5.6 Personliga intervjuer  

 
Personlig intervju innebär ett möte mellan en forskare och en informant. Fördelar med den 
personliga intervjun är att de uppfattningar och synpunkter som kommer till utryck under 
intervjun härstammar från en källa: den intervjuade samt att den personliga intervjun är 
relativt lätt att kontrollera.  
 
2.5.7 Besöksintervjuer 
 
Besökintervju innebär en direkt kontakt mellan forskare och respondenten. Denna kontakt ger 
forskaren möjlighet att få utförliga svar med hög kvalitet, dessutom kan forskaren stimulera 
respondenten så att svaren blir så möjlig. ( Martyn Denscombe). 
 

2.6 Urval 

 
Oftast kan forskare inte göra totalundersökning därför undersöker dem en del av den totala 
populationen, men hoppas därmed komma fram till något som gäller hela populationen. En 
urvalsundersökning görs för att ge stöd åt en hypotes som uttalar sig om hela populationen. 
För att kunna dra denna slutsats försöker man ofta se till att urvalet är representativt för den 
totala populationen. Det finns två olika urvalstekniker som forskaren kan välja mellan, 
sannolikhetsurval och icke- sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval karakteriseras av att det är 
baserat på principen att sannolikheten för varje individ i den totala populationen att väljas 
skall vara lika stor. Denna princip frångår i icke sannolikhetsurval.  



3 Teori  
 
I detta kapitel ska vi ta fram de teorier som är relevanta och som fungerar som underlag för 

undersökningen.  

 

3.1 Logistik 

 
Logistik är ett gammalt ord, flera hundra år bakåt i tiden, men först på 1960- talet började det 
användas inom näringslivet, då hade logistik inte samma breda innebörd som den har idag, 
utan den omfattade transport, lagring och hantering, det vill säga konkreta, fysiska aktiviteter. 
Från att i princip ha kunnat sälja allt man producerade med bra vinst blev villkoren mot slutet 
av 60-talet tuffare i många branscher. Konkurrensen och kunderna blev allt hårdare och det 
blev nu viktigt att minska kostnaderna för att kunna upprätthålla lönsamheten. 
 
I början av 70-talet kom också oljekrisen med höga oljepriser vilket i sin tur ledde till höga 
kostnader för att tillverka, vilket ytterliggare ökade trycket på kostnadsreduktioner. I 
oljekrisens spår följde en kraftig ränteökning, vilket medförde att bundet kapital började 
värderas på ett annat sätt än tidigare. Tidigare hade varulager inte setts som något problem, 
men nu insåg många företag att det fanns en stor potential i att minska lagernivåerna för att 
frigöra kapital och därmed öka företagets lönsamhet. 
 
80-talet kan sägas vara flexibilitetens årtionde där kundorderstyrd tillverkning introduceras. 
Det innebar att företaget skulle producera vad kunden ville ha och inte producera mot lager. 
 
Under 90-talet upptäckte många företag att effektivlogistik inte bara innebar att sänka 
kostnader, utan att man med hjälp av logistik också kan skapa ökade intäkter. Att kunna 
erbjuda snabba, säkra och flexibla leveranser blev ett konkurrensfördel som gjorde att fler 
kunder kunde attraheras med ökad försäljning som följd. Logistik framstod nu som ett 
konkurrensmedel. Här fick logistiken sitt definitiva genombrott som ett strategisk viktigt 
arbetsfält. 
 
IT - utvecklingen som har gjort det möjligt att realisera många av de logistikteorier som har 
varit kända under många år. Exempel på detta är vikten av att i alla led i materialflödet jobba 
med tidig information från marknaden, för att kunna driva logistenen med så låga kostnader 
och så hög service som möjligt. Utvecklingen mot kundorderstyrd produktion hade inte varit 
lika snabbt utan dagens IT – system. 
 
Den ökade globaliseringen har lett till större marknader, där kunder och leverantörer blir allt 
mer utspridda över världen. Det leder till mer komplicerade logistiknätverk och högre krav på 
styrning av logistikprocesser. 
 
Kapitalets inverkan på lönsamheten, i och med att företag blir mer och mer konkurrensutsatta 
måste alla kostnader hållas nere samt kundernas ökade krav på kundanpassning och 
leveransservice har medfört en ökat betydelse på logistiken. 
 
Logistik omfattar att på ett effektivt sätt planera, genomföra och kontrollera förflyttning och 

lagring av material och produkter från råvara till slutkund för att tillfredställa kundens behov 

och önskemål. Dessutom innefattas det informationsflöde som behövs för att materialflödet 



ska fungera. ( council of logistics management 2000). 
 
Logistikens mål är att alla kunder ska kunna få de produkter de vill ha på rätt plats och i rätt 
tid utan att det ska kosta för mycket pengar. Ur kundens perspektiv är det rimliga krav att 
ställa. Ur producentens perspektiv är det mer komplicerad, det är bara de mest effektiva 
företagen som kan åstadkomma det. De flesta företagen skulle kunna ha en bättre 
leveransservice och samtidigt sänka kostnaderna. För att klara detta krävs en fungerande 
distribution, produktion och materialförsörjning som är koordinerade med varandra. 
 

3.2 Intern samordning av inköp, produktion och distribution 

 
Effektiv styrning av de tre funktionerna som har direkt betydelse för materialflödet är inköp, 
produktion och fysisk distribution.  
 
Det kan uppstå en rad konflikter mellan dessa funktioner när de organiseras som självständiga 
enheter. Försök att optimera resultaten och måluppfyllelsen inom en funktion får ofta negativa 
konsekvenser för en eller flera av de andra, detta kallas suboptimering. Konflikterna har att 
göra med att olika funktioner gärna fokuserar på olika delar av de övergripande 
målsättningarna, samtidigt som likheterna mellan de flesta funktionerna medför oenighet om 
lösningar och utnyttjande av resurser.  
 
Om ett företag önskar uppnå så god lönsamhet som möjligt, krävs det att de olika 
funktionerna i företaget försöker uppnå följande fem delmålsättningar:  
 
1. bästa möjliga kundservice  
 
2. lägsta möjliga produktionskostand  
 
3. lägsta möjliga inköpskostnad  
 
4. lägsta möjliga lagerinvestering  
 
5. lägsta möjliga distributionskostnad  
 
De olika funktionsområdena tolkar delmålen på olika sätt. Marknadsförings och 
försäljningsfunktionerna önskar så stor försäljningsvolym som möjligt och strävan därför 
efter en god service. Detta kräver stora lager och bästa möjliga tillgänglighet av produkter så 
nära kunden som möjligt, korta produktionstider samt snabba och dyra transporter. 
Produktionsfunktionen önskar långa produktionsserier och få omställningar i produktionen för 
att kunna få en så specialiserad produktion som möjligt och därmed minimera styckkostnaden. 
Produktionen önskar därför stora lager av råvaror och komponenter, så att produktionen inte 
skall störas av materialbrist och svängningar i efterfrågan. Inköpsfunktionen önskar köpa stora 
volymer så att styckkostanden blir låg på grund av kvantitetsrabatter, något som leder till stora 
lager och långsamma flöden. Ekonomifunktionen vill därmed hålla lagren på en så låg nivå 
som möjlig, minska antalet lager och produktionsenheter och ha en produktionsvolym 
tidsmässigt så näraefterfrågan som möjligt så att genomloppshatigheten blir så hög som 
möjligt, lagerinvesteringarna små och mängden bundet kapital så låg som möjligt.  
Samordning mellan de tre funktionerna försörjning, produktion och distribution är det bästa 
sättet att hantera dessa ömsesidiga beroendeförhållanden och motstridiga krafter på.  



 
Ett företag kan alltid välja mellan två huvudstrategier när det gäller ömsesidigt beroende 
funktioner. Antingen kan företaget försöka reducera samordningsbehovet mellan 
funktionerna, eller så kan det försöka förbättra samordningen mellan dem. Att skapa buffertar 
var det vanligaste sättet att minska samordningsbehovet i materialsystemet på, med ökning av 
lagersaldo, lagringsplats och produktionskapacitet.  Liknande buffertar reducerar naturligtvis 
behovet av samordning, men ökar i hög grad kostnaderna. Ledande företag satsar på att 
förbättra informationssystem för att reducera behovet av sådana ”traditionella” metoder. Det 
vill säga att de satsar på att förbättra organisationens samordningsförmåga mellan de olika 
funktionerna.  
 
Ett integrerat informationssystem tar sikte på att reducera användningen av buffertarna och 
därmed öka effektiviteten. Ett informationssystem antas reducera den totala ordercykeltiden, 
för att därigenom förbättra både kundservicen och effektiviteten i produktionen. På samma 
sätt är motivet för att införa ett nytt lagersystem oftast att reducera lagerkostnaderna och 
förbättra kundservicen.  
 
Integration mellan olika företagsfunktioner kan ske på olika sätt. Samordnad planering kan till 
exempel leda till integration mellan de olika företagsfunktionerna genom att det skapas en 
logistikkoordinator eller en speciell logistikavdelning eller andra former av integration mellan 
olika funktioner i materialflödet fram till färdig produkt2.  
 

3.2.1 Logistikröret  
 
Ett företag består av tre delar materialförsörjning, produktion och distribution. Företaget kan 
beskrivas som ett rör där längden på röret är produktens genomloppstid och kapaciteten är 
dess innerdiameter. Figur 3.2.1 visar hur komponenterna kommer in till företaget via 
materialförsörjningen, går vidare till produktionen där de byggs till färdiga produkter för att 
slutligen distribueras till kunderna3.  
 

 
 
Figur 3.2.1 Logistikrörets delar med order och leveransprocesser  

                                                 
2 Bjornland, D; Persson, G; Virum, H (2003): Logistik för konkurrenskraft 
3 Aronsson, H; Ekdahl, B; Oskarsso, B (2003): Modern Logistik 



 
3.2.2 Kundorderpunkten  
 
Den order och leveransprocess som förbinder det egna företaget med kunden kallas ofta för 
kundorderprocessen ( kundorderpunkten, KOP). Det är önskvärt att inget arbete läggs ner på 
en produkt förrän den är efterfrågad, det vill säga att det är först när ordern tas emot som 
material köps hem och tillverkning startas.  Detta är för det mesta inte möjligt eftersom det tar 
lång tid att få hem material, tillverka och distribuera produkten. Av denna anledning består ett 
företags logistikrör av mellan lager, flera order och leveransprocesser. Hur lång en sådan 
process kan vara styrs av hur länge en kund är beredd att vänta på leverans samt på hur kort 
genomloppstiden är för olika aktiviteter i processen. För att kunna tillfredställa kunden har 
olika företag sin kundorderpunkt på olika ställen, med detta menas att man redan har utfört 
olika mycket arbete, det vill säga hunnit olika långt i logistikröret när kundens order tas emot.  
Kundorderpunkten (KOP) visas i figur 3.2.2. 
 
 

 
Figur 3.2.2 Kundorderpunkten 
 
Att man överhuvudtaget gör någonting innan man fått en kundorder beror på att kunderna 
oftast inte är beredda att vänta på leverans under hela logistikrörets genomloppstid (GLT), det 
vill den tid som krävs för materialanskaffning, produktion och distribution. Orderledtiden är 
den tid företaget erbjuder sig kunna leverera på, det vill säga den tid kunden måste vara 
beredd att vänta.  
 
Som nämndes ovan är KOP placerad på många olika ställen i logistkröret. I modellen nedan 
presenteras ett antal olika placeringar, från den med kortast orderledtid först, längst till höger i 
figur 3.2.3 , till den med längst orderledtid sist, längst till vänster i figuren4.  
 

                                                 
4 Aronsson, H; Ekdahl, B; Oskarsso, B (2003): Modern Logistik 



 
 
Figur 3.2.3 kundorderpunktensläge 
 
• KOP i distribution  

Produkten finns producerad och kan levereras i princip omedelbart.  
 
• KOP i montering 

Alla komponenter och artiklar finns i lager, men det monteras ihop enligt kundens 
önskemål. 

 
• KOP i tillverkning 

Råvara och insatsvaror finns i materialförrådet. Här sker all, eller en stor del av, 
tillverkningen efter det att kundorder kommit in.  

 
• KOP i materialförsörjning 
Material måste beställas hem innan produktionen kan startas, därför blir leveranstiden ganska 
lång.  
 
Kundorderpunkten kan också ligga utanför logistikröret. Till exempel gör man ibland 
anpassningar av design eller konstruktion enligt kundernas önskemål, eller söker leverantörer 
specifikt för en viss kundorder. För att beskriva vikten av kundorderpunktens placering kan 
man använda sig av ledtidsgapet, se figur 3.2.4 
 
 
 

 



Figur 3.2.4 Ledtidsgapet  
 
Ledtidsgapet uppstår när rörets GLT är längre än orderledtiden mot kunden, vilket gör att 
företaget måste arbeta under osäkerhet. Med osäkerheten menas att tex logistikrörets GLT är 
15 veckor och att kunden är beredd att vänta högst en vecka, det vill säga orderledtiden är en 
vecka. Det innebär att alla aktiviteter som utförs de första 14 veckorna måst genomföras under 
osäkerhet, utan att det finns någon beställning från en kund. Tex måste allt material som ingår 
i slutpunkten beställas upp till 14 veckor innan man vet hur stor försäljningen blir. För att veta 
hur mycket material som ska beställas krävs en prognos på förväntad kundefterfrågan om 15 
veckor ( ca 4 månader). Prognoser är svåra att göra och precisionen blir sämre ju längre bort i 
tiden förutsägelsen ligger. Därför ökar osäkerheten ju större ledtidsgapet är. De aktiviteter 
som görs under själva orderledtiden utförs direkt mot en kundorder och behöver därför inte 
prognostiseras. Allt som görs under ledtidsgapet måste däremot göras utifrån prognoser.   
 
Ju större ledtidsgapet är desto mer måste görs under osäkerhet. Desto större blir risken för att 
detaljer och/eller färdiga produkter produceras som inte kommer efterfrågas i tillräcklig 
mängd, med hög kapitalbindning och inkuransrisk som följd. Samtidigt riskera man brist på 
andra produkter som inte har tillverkats i tillräcklig omfattning då efterfrågan på dessa blir 
större än väntat.  
 
Minskning av ledtidsgapet kan uppnås genom att öka orderledtiden samt minska rörets 
genomloppstid. Att öka orderledtiden är sällan en framkomlig väg, det krävs att man sänker 
orderledtiderna för att svar upp mot den hårdnande konkurrensen och kundernas ökade krav. 
Det vill säga kunden kan acceptera en förlängd ledtid om de i gengäld kn få en högre 
leveranspålitlighet, vilket innebär att ledtiden blir säkrare5.  
 

3.3 Relationsmarknadsföring 

 
Informationssamhället gör att människor idag får kunskap om saker och ting på ett enklare 
sätt. Kunskapsnivån hos kunderna har ökat, vilket gör att de privata kunderna är på väg bort 
från det massproducerade samhällets konsumtionsmönster. Aktiviteterna och 
konsumtionsmönstret är starkt fokuserat på förstärkningen av identiteten, detta leder till ökad 
differentiering av livsstilar. Kunderna har ett behov att behandlas på ett mer individualiserat 
sätt, och är därför intresserade av de roller de spelar i värdeskapande processen. Kraven på 
differentierad input för att nå differentierad unik output skapar grunden för vad som är ett av 
de största managementproblem idag. Den traditionella konsument- producentrelationerna 
håller på att försvinna för att ersättas av mer integrerade relationer som präglas av gemensam 
värde produktion. Denna utveckling har motiverat många företag till att utnyttja 
relationsmarknadsföring för att bygga långsiktiga relationer med sina kunder.  
 
Relationsmarknadsföring (RM) är markandsföring som sätter relationer, nätverk och 
interaktion i centrum. Relationer förutsätter att det finns minst två partner (leverantör och 
kund) som står i kontakt med varandra, nätverk uppstår däremot när relationerna blir många, 
komplexa och svårbeskrivbara. I båda de enkla samt komplexa relationerna har partnerna 
kontakt genom att utföra aktiviteter och samspela med varandra6.  

                                                 
5 Aronsson, H; Ekdahl, B; Oskarsso, B (2003): Modern Logistik 
 
6 Gummesson, E, Från 4P till 30R 



Grönroos definierar relationsmarknadsföring som ”Syftet med marknadsföringen är att 

identifiera och upprätta, bevara och fördjupa, samt om nödvändig avsluta relationen med 

kunden (och andra partner) för att uppfylla ekonomiska och andra mål hos andra partner. 

Detta sker genom ömsesidigt utbyte och att uppfylla angivna löfte.”
7
 

 

Inom RM är kontaktyta med kunden beredd vilket gör det möjligt för företaget att förse det 
med mervärde som teknik, information, kunskap samt socialtvärde. Grönroos betonar att en 
relation har vuxit fram när en kund och leverantör tänker på samma sätt. Kunderna ska 
behandlas som kunder hela tiden oavsett om det vid en given tidpunkt gör inköp eller inte. 
Företag som förstår och uppträder på detta sätt lyckas skapa en långsiktig relation med 
kunden. RM är en process snarare än en funktion och den berör varje funktion och avdelning i 
ett företag. Det krävs att alla som både direkt eller indirekt påverkar kundernas upplevelse av 
företagets varor och tjänster har marknadsförings attityd oavsett vilken position har i 
företaget. Kundlojalitet är centralt inom relationsmarknadsöringen. Tanken är att företaget ska 
bygga långsiktiga relationer med sina kunder, därför är det viktigt att kundomsättningen hålls 
på en låg nivå och att de befintliga kunderna är lojala mot företaget genom fördelar samt 
förmåner som motiverar de till att bli och förbli kunder.  
 
Genom att använda relationsmarknadsföring som strategi kan man skaffa sig 
konkurrensfördelar som leder i sint tur till god lönsamhet. Strategin utgörs av ett integrerat 
handlingsmönster för att uppnå uppsatta mål genom att företagets resurser inriktas och 
samordnas8.  
 
3.3.1 Transaktionsmarknadsföring kontra relationsmarknadsföring 
 
Den process som består av att skapa kundvärde skiljer sig i relationsmarknadsföring än 
transaktionsmarknadsföring.  
 
Traditionell marknadsföring är inriktad på transaktionsmarknadsföring, det vill säga att 
företagen fokuserar på själva transaktionen eller engångsförsäljningen. Kundvärdet skapas av 
företaget och finns därmed inbäddat i produkten som levereras till kunden, vilket innebär att 
marknadsföring är främst inriktat på distribuera värde som i förväg producerats för kunden. 
 
Enligt relationsperspektiv skapas kundvärde av kunden i relationen, delvis i samspelet mellan 
kunden och leverantören. Fokus ligger inte på produkten, utan på det värdeskapande processer 
där kunderna upplever det värde som växer fram. Relationsmarknadsföring betonar lojalitet 
som uppnås med hjälp av långsiktiga relationer och inte snabba transaktioner med kunden. 
Tanken är att företaget ska leverera ett värde åt kunden på långsikt och därmed kunna skapa 
långsiktiga relationer som skapar lojala kunder9.  
 

3.3.2 Generella egenskaper hos relationer, nätverk och interaktion 
 
(Gummesson, Relationsmarknadsföring: från 4P till 30R, 2002, s. 37-43) 
 
• Samarbete  
 

                                                 
7 Grönroos, C (2002): Service Management och Marknadsföring 
8 Karlöf Bengt 1987, Relationsmarknadsföring  
9 Gummesson, E, Från 4P till 30R 



Samarbete är relationsmarknadsföringen viktigaste bidrag till marknadsföringen. Samarbetet 
kan vara enbart bundet till en viss affär eller vara kontinuerligt. Högre gard av samarbetet och 
låg grad av konkurrens ger förutsättningar för ett långsiktigt och harmonisikt förhållande.  
 
• Engagemang, beroende och vikt 
 
Om en relation är viktig och vi är beroende av den, måste vi engagera oss på allvar och se till 
att den fungerar. Ibland är beroendet i relationerna omfattande.  
 
I tjänste marknadsföringen har tre nivåer av beroende och engagemang föreslagits (Berry och 
Parasuraman, 1991, s. 136-142):  
 
Nivå 1 innebär att man lockar till sig kunder främst genom priset.   
 
Nivå 2 betyder en djupare relation eftersom den enbart inte tar hänsyn till en finansiell 
relation i form av pris utan också en kommunikation med kunden, t ex öga - mot- öga eller 
personlig adresserad direktreklam. 
 
Nivå 3 adderar en strukturell relation som innebär att man knutit samman resurser i ett 
leveranssystem.  
 
• Makt 
 
Makten i ett förhållande är sällan symmetrisk det vill säga att de inblandade har lika stor 
makt. En asymmetrisk relation förekommer oftare i verkligheten vilket innebär att den ena 
parten har övertaget. Detta kan variera med konjunkturläget, det vill säga att säljaren kan ha 
mer makt i högkonjunktur och köparen när efterfrågan är mindre än utbudet, t ex Om köparen 
missbrukar sin position i lågkonjunktur kan företaget drabbas när konjunkturen vänder uppåt. 
En förutsättning för att relationen skall bestå krävs välvilja från båda parter.  
 
• Frekvens, regularitet och intensitet  
 
Vissa relationer är frekventa och regelbundna såsom resor till och från arbetet eller en 
företagsbanktransaktion. Medan andra relationer är sällsynta, t ex. En hjärtoperation innebär 
en mycket intensiv relation under kort tid.  
 
• Adaption 
 
Adaption kan innebära stora investeringar som just är anpassade till den andra partens behov 
och inte självklart kan användas till något annat. I långsiktiga relationer måste parterna 
anpassa sig till varandra, t ex. Vid förändringar av blanketter eller nutidens övergång till 
Internetbetalningar kräver banken att kunden investerar i dator, abonnemang, installerar 
program och lär sig tekniken och säkerhetsrutinerna. 
 
• Attraktion 
 
Attraktion i affärslivet mellan olika företag kan vara avgörande för framgången. Det kan gälla 
den image som ett företag förmedlar till kunderna genom sitt varumärke.  
 
• Formalisering och öppenhet 



 
Ju mer parterna känner och litar på varandra desto mer informella blir relationen dessemellan. 
Vissa formella aspekter måste beaktas, t ex. Hur stor öppenhet vi är skyldiga att vissa 
gentemot vår partner i en allians.  
 
• Rutinisering  
 
Effektiviteten kan skapas genom rutiniserade relationen som innebär bland annat att finna en 
balans mellan kostnadseffektiva rutiner och standardiserade kundbehandling.  
 
• Innehåll 
Det innebär i första hand ekonomiskt utbyte där ena parten levererar en vara eller tjänst och 
den andra betalar ett pris, detta uppnås genom överföring av kunskaper och information.  
 
3.3.3  Kundrelationer  
 
Företagets resurser är uppdelade i fem grupper: personal, teknik, kunskap, kundens tid och 
kund. Löften som ges via försäljning och extern marknadsföring uppfylls genom användning 
av alla resurs typer. För att kunna utveckla lämpliga resurser räcker det inte med den 
traditionella formen av produktutveckling, eftersom tjänsteprocessen till stor del utgörs av 
företagets verksamhet. Istället behövs kontinuerlig resursutveckling, dit hör intern 
marknadsföring, ständig kompetensutveckling samt utveckling. av företagets resursstruktur10. 
 
 
         Företaget  
                 Heltidsanställda marknadsförare & säljare 
 
 
                   Möjliggöra löften    Ge löften  
               
         Ständig produktutv.                                     Extern marknadsföring, 
                                                                  försäljning 
                  Intern            
          marketing 
 

Personal      Kunder 

 Teknik    Hålla löften 

 Kunskap    Interaktiv M. 
 Kundens tid   Marknadsförare på 
 Kund   deltid & kundinriktad 
       teknik och system 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Grönroos, C (2002): Service Management och Marknadsföring 



3.3.4 Relationsstrategins strategiska och taktiska faktorer 
 
Det finns tre strategiska förutsättningar som ligger till grund för om man kan bedriva 
framgångsrik relationshantering och kundvård: 
 

• Att omdefiniera verksamheten som en tjänsteverksamhet där den väsentliga 
konkurrensfaktorn är tjänstekonkurrens. Tillverkare, grossist, återförs, leverantör och 
ett tjänsteföretag måste lära känna sina kunders långsiktiga behov. Kunderna kräver ett 
mer allomfattande tjänsteerbjudande såsom information, leverans, installation, 
reparation och underhåll. Det räcker inte med att bara konkurrera om själva 
kärnprodukten. 

 
• Att beakta företaget ur ett processperspektiv, inte ett funktionalistiskt perspektiv. Man 

leder en process för att skapa ett värde. Det krävs att ett företags olika avdelningar 
samordnas och leds som en sammanhängande process11. 

 
 
• Att skapa partnerskap och nätverk för att hantera hela tjänsteprocessen.  Företaget ser 

inte varandra som fiender utan kommer att försöka uppnå win-win situationer. Det 
krävs förtroende mellan dem som ingår i nätverket. Det är för dyrt att ett företag själv 
uppfyller en kunds alla behov. 

 
Tre av relationsstrategins taktiska faktorer som krävs för att genomföra strategin: 
 

• Ta direktkontakt med kunderna 
 
• Bygga upp en databas som innehåller nödvändig information om kunderna och andra. 

Används främst för att främja kundrelationer men även användas för marknadsföring, 
segmentering av kundbasen, skräddarsy annonsering, skapa kundprofiler m.m.  

 

• Utveckla ett kundinriktat servicesystem. Fyra komponenter är av stor vikt: kunder, 
teknik, personal och tid. Kvalitén är beroende av kundens inflytande. Allt är nästan 
datoriserat. Relationsmarknadsföring bygger mycket på personalens attityd, 
engagemang och uppträdande. Kunden måste uppleva att den tid de ängar åt relationen 
inte är bortkastad. 

 
 
3.3.5 Tjänstekvalitet 
 

Kvalitet anses ofta vara nyckel till framgång. Ett företags konkurrensfördelar beror på 
kvaliteten och värdet hos dess varor och tjänster. Alltför ofta betraktas kvalitetsförbättringar 
som ett internt mål utan någon tydlig koppling till vad kvalitet innebär för kunderna. För att 
lyckas i ett kvalitetsarbete måste man fråga kunderna om deras åsikter och uppfattningar om 
företagets produkter, bemötande och service. Det vill säga att det är viktigt att lyssna på 
kunden och ta vara på den feedback man får, för att därefter förbättra de processer som inte 
uppfyller kundens krav, eftersom kvalitet upplevs och definieras av kunden. 
 

                                                 
11 Ibid 



Norrman diskuterar kvalitetsbegreppet ur ett företagsledningsperspektiv. Han menar att det 
finns två grundläggande sätt att se på kvalitet. Kvalitet kan ses som en mekanisk filosofi, där 
fokus ligger på att mäta och kontrollera kvalitet utifrån vissa förutbestämd normer eller 
holistisk filosofi där kvalitetsgreppet genomsyra hela organisationen. Det holistiska synsättet 
är att fördra men man bör använda delar av det mekanistiska synsättet för att effektivisera det 
elementära kvalitet som oftast har stor betydelse för kunden12. 
 
Ett sätt att se på kvalitet ur kunden perspektiv är att dela upp kvalitetsupplevelsen i en teknisk 
och en funktionell dimension. Den tekniskakvalitet berör kundens kvalitets bedömning av en 
vara eller en tjänst medan funktionell kvalitet berör hur varan eller tjänsten förmedlas, det vill 
säga vad kunden får och hur kunden får det13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.3.5 
 
Företagets image har en stor roll beträffande kundens kvalitetsbedömningar i så väl den 
tekniskdimensionen som den funktionella. Kunderna kan förlåta mindre misstag när de har 
höga tankar om företaget, effekten av misstaget blir däremot mycket större om företaget har 
en dålig image från början.  
Olika slags tjänster såsom leveranser, logistik och materialhantering, teknisk service och 
kundutbildning bidrar till att ge kunden extra värde delvis som teknisk art och delvis 
funktionell art. 
 
Kvalitet som kunden upplever kan mätas i relation till kundens förväntningar. Den förväntade 
kvaliteten beror på ett antal element såsom marknadsföring, rykte, pris, direktreklam, 
säljkampanjer, företagets image och PR. Det är skillnaden mellan förväntad och levererad 
kvalitet som avgör kundens upplevda kvalitet. Bra kvalitet innebär att den upplevda kvaliteten 
                                                 
12 Norrman Rickard 1991 sercie manegement 
13 Grönroos, C (2002): Service Management och Marknadsföring 
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motsvarar kundens förväntningar, om förväntningarna är orealistiska, kommer den upplevda 
totalkvaliteten att kännas låg. Företaget bör alltså inte överdriva i sin marknadsföring genom 
att lova för mycket, kundernas förväntningar kommer därmed att stiga och det levererade 
kvalitet kommer att upplevas som låg, i och med att den upplevda kvaliteten inte motsvarar 
förväntningar kring produkten eller tjänster. 
 

3.3.6 Faktorer som påverkar den upplevda tjänstkvaliteten
14
 

 

• Tillförlitlighet och pålitlighet 
 
Företaget kan ge kunderna korrekt service redan från början utan att göra misstag. Man 
levererar det man lovar att göra vid den tidpunkt man kommer överens om. 
Kunderna vet de kan de lita på att företaget, dess personal och system, håller sina löften och 
agerar med kundens bästa.  
 
• Respons 
 
Personalens vilja och beredskap att utföra en tjänst som tillfredställer kundens exakta 
önskemål. Det är även viktigt att informera kunden när något oväntat inträffar och därefter 
vidta snabba åtgärder som gör kunden nöjd.  
 
• Professionalism och skicklighet 
 
Kunderna vet att tjänsteleverantör, dess personal, operativa system och fysiska resurser har de 
kunskaper och färdigheter som behövs för att lösa deras problem på ett professionellt sätt.  
  
• Tillgänglighet och flexibilitet 
 
Kunderna upplever att tjänsteföretag, dess lokaler, arbetstider, personal och operativa system 
är utformade för att fungera så att man lätt får tillgång till tjänsten, företaget är också villig att 
vara flexibelt och anpassa sig till kundernas krav och önskemål.   
 
• Förståelse 
 
Företaget ska förstå kundens behov och önskemål och därefter anpassa tjänsten efter kunden.  
Det är viktigt att kunderna känner att företagets personal bryr sig om kunden. Företaget ska 
förstå kundernas eventuella problem och handlar med deras bästa samtidigt som man ger 
kunderna en individuell uppmärksamhet.  
 
• Attityd och beteende 
 
Kunderna upplever att tjänsteföretagets personal (kontaktpersoner) bryr sig om dem, är 
intresserad av att lösa deras problem och är vänlig och spontant.   
  
• Rättelse  
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Kunderna vet att när något går på tok eller något oförutsett inträffar kommer företaget 
omedelbart att aktivt vidta åtgärder för att kunderna ska ha kontroll över situationen, och 
anstränga sig för att hitta en ny och acceptabel lösning.  
  
• Rykte och trovärdighet  
 
Kunderna räknar med att man kan lita på tjänsteföretaget, att det ger valuta för pengarna och 
att det gör ett bra arbete och har värderingar som kunderna kan ansluta sig till.  
 
• Trygghet  
 
Personalens agerande gör att kunderna att känna sig trygga. Det innebär också att personalen 
alltid är artig och har den kunskap som behövs för att kunna besvara kundernas frågor. 
 
• Materiella ting 
 
Materiella ting avser lokalens utseende, utrustning och material som företaget använder samt 
personalens utseende. 
 
3.3.7 Personal  
 
Företaget ska öka personalen förståelse för företagets strategi genom externa samt interna 
utbildningar som bör innehålla tre utbildningsuppgifter. 
 
• Att utveckla en holistisk servicestrategi och uppfattning om den totala 

marknadsföringsprocessen och den roll som varje individ fyller i relation till andra 
personer och processer i företagets och i relation till kunderna. 

 
• Att utveckla och främja gynnsamma attityder gentemot en servicestrategi och arbetet som 

deltids marknadsförare. 
 
• Att utveckla och förbättra kommunikationen, försäljningen och servicefärdigheter bland 

de anställda 
 
Utbildning är tillsammans med internt kommunikationsstöd det främsta instrument för 
kommunikationsstyrning. Men i viss mån hör det också ihop med attitydpåverkan. 
Medarbetarna måste förstå varför de ska agera gentemot arbetskarmarter och kunder på ett vis 
sätt, därför ska utbildning innehålla element som tar upp ärlig behandling av både personal 
och kunder. ( grönnross sid 386) 
 
3.3.8 One-to-one marketing 
 
Den grundläggande drivkraften bakom one-to-one marketing är allt större möjligheter att 
anpassa företagets verksamhet till den enskilde individens behov och önskemål. One- to-one 
kan definieras som en individuell markandsföring och bygger på att kunderna är unika med 
avseende på beteende och värde, därför bör företaget etablera en lärande relation med varje 
kund. För att genomföra one-to-one marketing program måste företaget tillämpa fyra 
grundläggande principer. 
 
1. Identifiera 



 
Företaget måste skapa ett system som gör det möjligt att utvärdera kunderna varje gång de 
kommer i kontakt med företagets tjänster och därigenom ta reda på deras lojalitet. 
 
2. Differentiera 
 
Kunderna differentieras på två huvudsaklig sätt: de är olika värdefulla för företaget och de har 
differentierade behov. Företaget bör ta reda behov och preferenser hos varje kund och använd 
information för att behandla olika kunder på olika sätt. 
 
3. Integrera  
 
Samspela med kunden för att få mer specifik information om deras behov och intresse.  
 
4. Anpassa  
 
Att skräddarsy produkten eller tjänster efter den enskilde kundens behov. 
 
 
Alla dessa steg är beroende av att företaget har tillgång till ett effektivt informationssystem, 
dels för att samla in, analysera och lagra stora mängder kundinformation, dels för att anpassa 
kommunikation efter den varje kund15. 
 
3.3.9 Image 
 
En fördelaktig välkänd image är en tillgång för varje företag, eftersom en image påverkar 
kundernas upplevelse av företagets kommunikation och verksamhet i många avseende. 
 
• Image förmedlar förväntningar 
 
• Image är ett filter som påverkar upplevelser 
 
• Image är en funktion av såväl förväntningar som upplevelser. 
 
• Image har en intern effekt på personalen samt en extern effekt på kunderna  
 
Företagets image förmedlar förväntningar, tillsammans med extern marknadsföring såsom 
reklam, personlig försäljning och word-of-mouth kommunikation. En image fungerar som ett 
filter som påverkar upplevelsen av företagets verksamhet, filtret påverkar även hur den 
tekniska och funktionella kvaliteten uppfattas av kunden.  
 
Image har en intern effekt på personalen och en extern effekt på kunderna, ju mindre tydlig 
och klar en image är, desto mer kan den påverka medarbetarens attityder mot företaget. Detta 
kan i sin tur få effekter på de anställdas insatser och därmed också på kundrelationer och 
kvalitet. En positiv image av ett företag med utmärkt service förmedlar tydliga värderingar 
inåt och kan på så viss stärka de positiva attityderna till verksamheten bland personalen16.  
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Imagen kan variera beroende vilken grupp människor det gäller och det kan till och med 
variera mellan olika individer. Det finns emellertid alltid någon sorts allmän uppfattning av 
företaget, som antingen kan vara mycket klar och välkänd för en grupp eller oklar och 
inte alls känd för en annan. 
 
Den image eller profil som ett företag har återspeglar det värde som kunder och andra grupper 
förbinder med organisationen. Som framgår av modellen för upplevd tjänst kvalitet fungerar 
ett företags image som ett filter för tjänsteupplevelsen. En gynnsam image förstärker 
upplevelsen och en dåligt kan fördärva den. Att hantera företagets image och 
marknadskommunikation blir därför en nödvändig del i arbetet med att utveckla ett 
tjänsterbjudande. 

Enligt relationsperspektivet är marknadsföring koncentrerade på att främja och stödja 

kundernas konsumtions och nyttjande processer i den relation där kundvärde skapas av 

kunden
17

.  

 

3.4 Leverantörsrelationer  

 
Effektiviteten i inköp uppnås bäst genom att arbeta rätt med de leverantörer man har, vilket 
skiljer sig från det tidigare synsättet att effektiviteten uppnås enbart genom att välja rätt 
leverantörer. Kund- leverantörs relation ska utvecklas mot partnerskap eftersom de utgör en 
viktig del av inköpsstrategiska frågor ( Gadde och Håkansson, 1998). 
 
Leverantörer ska behandlas olika, man jobbar nära med några få leverantörer och använda 
transaktioner eller ramavtal för resterande (Bjornland, Persson och Virum (red), 2003, s. 277).  
 
Kraven på leverantörerna är därför på väg att förändras och företagen önskar en ökad 
konkurrenssituation i leverantörsledet. Vissa av leverantörs förbindelser är komplexa när det 
gäller graden av närhet och anpassning medan andra kan vara enkla men ändå ge värdefulla 
bidrag. 
 
Håkansson och Snehota definition av leverantörsrelationer: 
 
Leverantörsrelation: ett långsiktigt förhållande mellan en kund och en leverantör, baserat på 
kontinuerlig interaktion mellan två ömsesidigt förpliktade partner.  
 
3.4.1 En leverantörsrelation kan karakteriseras på följande sätt: 
 
1. Komplexitet 
 
Den kännetecknas av en hög grad av närhet i en leverantörsrelation. Komplexiteten beror på 
att ”kopplingen” av relationen i sig är komplex ur teknisk, organisatorisk och social 
synvinkel, vilket medför att många personer från olika delar av företaget är i kontakt med 
varandra.  
 
2. Anpassningar 
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Vissa leverantörer hanteras på ett unikt sätt för att bland annat uppnå lägre kostnader totalt 
sett. Behovet av anpassningar är beroende av både parternas egenskaper vilket kan uppkomma 
för att säljare har specifika egenskaper, arbetar under specifika förutsättningar eller att 
kommunikationen av säljare och köpare och den interaktionen mellan dem båda kräver och 
skapar möjligheter till specifika anpassningar.  
 
Det pågår ständigt anpassningar av tekniska, kunskapsmässiga och administrativa.  
 
Tekniska anpassningar - att köparen och säljaren har tekniska anläggningar och utrustningar 
och förbindelsen skall binda samman dessa på ett effektivt sätt, vilket medför både krav och 
möjligheter med avseende på teknik. Det kan gälla produktionsprocess som leverantören eller 
köparen har eller ett samarbete när det gäller materialanpassningar.  
 
Kunskapsmässiga - utvecklingsfrågan är viktig genom att förmå leverantörer att utveckla 
kunskapen om sin applikation kan köparen få viktiga utvecklingsbidrag. Köparen och 
leverantören växer samman och får en ömsesidig anpassning men det kan vara en fördel att 
bibehålla en viss motsättning eftersom olikheter skapar utvecklingsmöjligheter.  
 
Administrativa - planerings, leverans och kommunikationssystem kan behöva anpassas för att 
företaget skall fungera på ett effektivt sätt tillsammans.  
 
3. Långsiktighet 
 
En långsiktig relation som varar många år innebär en investering som kan bli effektivare för 
alla parter. Med tiden kan man lära sig att hantera relationen, utnyttja den intensivare och 
effektivare. Även kunskap och kompetens utgör långsiktiga investeringar som kan 
specialiseras, effektiviseras och i allra högsta grad komplettera varandra genom att bilda 
strukturer i organisation och nätverk som står bakom den enskildes kontroll. Ibland är det 
även rimligt att bryta relationer eftersom de kan ha spelat ut sin roll eller tappat effektiviteten.  
 
4. Beroende 
 
De anpassningar som görs över lång tid, skapar ömsesidigt beroende mellan kund och 
leverantör av teknisk och ekonomisk synvinkel. Köparens och leverantörens betydelse ökar 
över tiden och båda påverkar varandra indirekt på många olika sätt. Därför blir deras mål 
strävan efter att hantera beroendeförhållanden och inte försöka undvika det.  
 
5. Tillit och förtroende 
 
Styrkan i ett närmare samarbete mellan leverantör och kund anges ofta vara förtroende, att 
man kan lita på varandra. Komplexiteten och stabiliteten i en relation gör att man utvecklar 
tillit till sina relationspartner som är viktigare än formella kontakter, därför bör en förbindelse 
byggas upp genom en interaktionsprocess där ömsesidiga förtroende kan fördjupas. At lära 
känna varandra och skapa sociala situationer av olika slag blir därför viktiga.  
 
6. Konflikt och samverkan 
 
En relation innehåller både samarbete och konflikt och att konflikten kan vara ett viktigt 
element när det gäller utveckling och därför bör den hanteras på ett bra sätt. En kontinuerligt 



utvecklande av samarbete för att skapa ömsesidiga fördelar är ett effektivt sätt att förhindra att 
konflikten blir värre, vilket uppnås genom bland annat öppenhet i strategiska frågor18.   
 
3.4.2 Leveransservice 
 
Leveransservice är ett övergripande begrepp som handlar om företagets presentation mot 
kunden. Att konstatera att företagets leveransservice är hög, bra eller god räcker inte. En bra 
leveransservice kan vara allt från att företaget är snabb på att leverera och alltid håller vad 
som lovas eller att distributionen är så säker att transportskador aldrig förkommer. 
Leveransservice som är nämnts ett övergripande begrepp som kan brytas ned i olika 
delbegrepp eller serviceelement19. 
 

 
Figur 3.4.2 Leveransservice 
 
• Ledtid 
 
Ledtiden är normalt det man kopplar ihop med ordet leveransservice, och kan definieras som 
tiden från beställning till leverans. Ledtiden innefattar tid för aktiviteter som ordermottagning, 
orderbehandling, planering, eventuell konstruktion och tillverknings samt distribution. Ledtid 
utgår från kunden och är i det perspektivet mindre väsentligt vad tiden består av. Det viktiga 
för kunden är ledtidens totala längd. 
 
Ledtid kalls även för leveranstid, vilket speciellt betonar kundens väntetid, kort ledtid kan 
uppnås genom korta tillverkningstider eller genom att tillgodose kunderna direkt från 
färdigvarulager. Om  tillverkningstiden för en produkt är längre än vad en kund är beredd att 
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acceptera måste lagerhållning i ett färdigvarulager äga rum. Tillverkning inkluderas då inte i 
ledtiden, utan tillverkning måste ske mot prognos. 
 
• Leveranspålitlighet 
 
Leveranspålitlighet definieras som tillförlitlighet i leveransen, det vill säga att kunna leverera 
exakt enligt överenskommelse med kunden. 
 
• Leveranssäkerhet 
 
Leveranssäkerhet beskriver förmågan att leverera rätt vara i rätt kvantitet och kvalitet. Detta 
är också ett service element vars betydelse ökat markant under senare år. På samma sätt som 
pålitlighet ökar kundkraven i och med införandet av Just- In- Time tillämpningar. 
 
• Servicegrad 
 
Servicegrad beskriver förmågan att leverera direkt från lager, och kan även benämnas som 
lager tillgänglighet. Detta serviceelement är det som primärt är av betydelse vid leveranser 
från ett färdigvarulager när kunden kommer och köper direkt från lagret. Det finns en direkt 
koppling mellan servicegrad och säkerhetslager.   
 
• Flexibilitet 
 
Kraven på att kunna anpassa leveranserna till kundernas önskemål ökar, därför blir flexibilitet 
i många fall en viktig konkurrensfaktor. Flexibilitet kan bland annat handla om att 
omstrukturera arbete så att t.ex. leverantören gör en större del av arbetet, eller att hitta nya 
lösningar på störningar och andra problem så att tillförlitlighet och säkerhet kan bibehållas. 
 
• Information 
 
Informationsutbyte mellan leverantör och kund är av central betydelse. Framför allt betonas 
vikten av att informationen är dubbelriktad. Det handlar om att kommunicera vad kunden kan 
erbjudas, vad kunden vill ha och denne kommer att få. Vidare kan avvikelser av olika slag 
rapporters. I och med att djupare samarbetsformer skapas mellan företag ställs också krav på 
att informationssystemen integreras eller åtminstone kan kommunicera med varandra 
 
 
3.4.3 De viktigaste kännetecken på företagets leverantörsrelationer: 
 
• De är ekonomiska betydelsefulla eftersom en stor del av företagets verksamhet orienteras 

genom dem. Det är mer än hälften av företagets totala omsättning som hanteras inom 
dessa relationer. 

 
• De är viktiga ur teknisk synvinkel eftersom de kopplar samman det köpande företagets 

teknologi med leverantörernas. 
 
• De utgör en av de viktigaste ytorna där kunskap sammanförs med andra stora 

kunskapsmassor. 
 



• Leverantörsrelationer utgör stora investeringar vilket krävs mycket arbete både med att 
etablera en relation och med att anpassa företaget internt till den. 

 
• Leverantörsrelationer är ”levande” i en rad avseende och för att de skall leva krävs ett 

kontinuerligt arbete med att vidareutveckla dem. Om detta inte sker är risken tydlig att 
motpartner får uppfattning att företaget inte längre uppfattar förbindelsen som viktig samt 
tecken på brister skadar direkt förbindelsen. 

 
• Enskilda förbindelser är inte oberoende av varandra, det vill säga att det material som 

företaget köper från vissa leverantörer skalla användas i utrustningar som är köpta från 
andra leverantörer. Ju mer avancerade utrustningar är, desto mer beroende är de i regel av 
egenskaper hos materialet20. 
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4 Empiri  
 

4.1 Bilindustri 

 
Bilindustrin har blivit en mycket viktig del av Sveriges totala tillverkningsindustri. Den 
svenska fordonsindustrin har utvecklat sin konkurrenskraft genom kontinuerliga innovationer. 
 
Bilindustri stod under 1920-talet på början till ett bredare genombrott. Redan under första 
världskriget hade tillverkning av person och lastbilar inletts i liten skala och bilarna stod för 
en helt obetydlig del av transportväsende. Kring 1930-talet avancerades bilarna och svarade i 
en ökad utsträckning för relativ korta transporter kring städerna och tjänade på så sätt i hög 
grad som ett komplement till järnvägen. 
 
Efter världskrigets slut etablerades två fordonstillverkare, Volvo och Scania – Vabis. 
Scania-Vabis var det äldre företaget, med rötter från början av 1890-talet. Volvo var det yngre 
och bredare företaget som inte grundades förrän 1926. När kriget var slut var det bara Volvo 
som, vid sidan av lastbils- och busstillverkning, tillverkade personbilar. Produktionen i Volvo 
var obetydlig tills företaget kom att företräda den nya idén att organisera produktionen i ett 
system av underleverantörer som tillverkar delar efter noggranna specifikationer från 
huvudföretaget. 
 
Den nya motor och maskin tekniken från den andra industriella revolutionen hade öppnat 
vägen för rationaliserade arbetsorganisation. Fordismen som har sitt ursprung av Henry Ford 
kännetecknas av massproduktion av en bil i standardmodell och standardfärg som genom ett 
lågt pris kunde säljas till den breda allmänheten. Att arbeta enligt Fordismen innebär att stå 
vid löpande band i fabriken, där standardiserade delar monterades ihop under hög arbetstakt. 
Specialiseringen kring olika arbetsmoment bland personalen var långt driven, och detta ökade 
produktiviteten radikalt 
 
Den ökade graden av automatisering har ändrat förutsättningar för industrisamhället. 
Möjligheten att rationalisera och minska behovet av mera rutinerade arbetsmoment samt 
möjligheten att behandla information i större utsträckning än tidigare har bidragit till att göra 
produktionen mera kunskap intensiv. 
 
Den tidigare hierarkiska arbetsdelning som präglat fordismen och som starkt begränsade 
uppgifterna för många arbetare omvandlads och ersättas alltmer av en organisation med 
arbetslag. Den framgångsrika japanska biltillverkaren Toyota har fått ge ett av namnen åt den 
nya organisation, toyotismen. Som utmärkas av att produktionsprocesser inom företagen är 
maximal integrerade, att arbetslag tar ett gemensamt ansvar för olika arbetsmoment samt att 
olika företag samverkar inom ett nätverk. 
 
Utveckling av bilism stod för det mest framträdande och det mest omfattande utveckling med 
återverkning på nästan varje område av samhället. Bilindustri växte och därmed växte alla 
dess underleverantörer, bilverkstäder och bensinmackar etc. Nya möjligheter öppnades, då 
bilen blev en integrerade del av vardagen, vilket hade en direkt påverka på människors 
boende, arbetsliv, och vanor. Man kunde bo mera utspritt, öka pendlingen till arbetet och 
utnyttja fritiden annorlunda. 
 



Den utveckling som gäller inköpens andel av företagens totala kostandsmassa påverkar 
givetvis kontrollstrukturen i industrin. Att äga så stor andel av de nödvändiga resurserna som 
möjligt har uppfattats som den bästa möjligheten att säkerställa tillgången till dessa. Samtidigt 
har det ansetts vara den bästa förutsättningen för att kunna styra olika verksamheter mot ett 
och samma mål, detta kallas för vertikal integration. 
 
De företag som behärskar bilindustrin tillverkade inte bara alla komponenter och delar till 
bilarna, de ägde också stålverken som svarade för halvfabrikaten och i många fall även 
gruvorna som försörjde dem med malm, förutom att de också hade intressen i 
transportnäringen som svarade för distributionen. 
 
Denna ägarkontroll gav bilföretagen i princip obegränsade möjligheter att styra. Samtidigt 
medförde att styrningsmöjligheterna var begränsade till den ägda strukturen. Detta innebär att 
vertikal integration minskar företagets flexibilitet som kan leda till svårigheter med avseende 
på förmågan till nytänkande och utveckling. 
 
I bilindustrin har den vertikala integrationen minskat mycket påtagligt, t ex Volvos 
inköpsandel idag uppgår till 70 procent. Det som har hänt under de senaste 15 åren är att 
andelen järn och stål minskat. Lättare material som aluminium och plaster har kommit in. 
Elektroniken spelar en mycket betydelsefull roll i dagens fordon. Dessa komponenter och 
resurser fanns inte i de integrerade företagen. 
 
Företagens kontroll i form av ägande har minskat högst påtagligt medan handlingsfriheten i 
termer av flexibilitet har ökat21. 
 

4.2 Volvo  
 
4.2.1 Historik 
 

Volvo grundades 1927 av Assar Gabrielsson och Gustaf Larson, där rullade den första 
serietillverkade Volvobilen av monteringsbanan på Hisingen i Göteborg. Sedan dess har 
Volvo utvecklats från en liten lokal industri till en av världens största tillverkare av 
lastvagnar, bussar och anläggningsmaskiner, med fler än 80 000 anställda över hela världen. 
Volvo har sin produktion i 25 länder och försäljning på mer än 130 marknader. Volvos 
nettoförsäljning 2004 uppgick till drygt 200 miljarder kronor. 

 

Volvo är ett starkt och respekterat industriellt varumärke, intimt förknippat med kvalitet, 
säkerhet och miljöomsorg. Volvonamnet är också en stark skyddsfaktor vid alla 
patenträttsliga ärenden. Volvonamnet ger även trovärdighet vid kontakt med andra 
finansieringspartners.  
 
Volvo koncernen är en global concern med världsledande tillverkare av lastbilar, bussar, 
anläggningsmaskiner, marina och industriella drivsystem samt komponenter och tjänster till 
flygindustrin. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. 

Volvos affärsområden är: Volvo Lastvagnar, Mack, Renault Trucks, Volvo Bussar, Volvo 
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Anläggningsmaskiner, Volvo Penta, Volvo Aero och Volvo Financial Services.  

Som stöd för affärsområdenas verksamhet finns ett antal affärsenheter. De största 
affärsenheterna är Volvo Powertrain, Volvo 3P, Volvo IT, Volvo Logistics, Volvo Parts och 
Volvo Technology. 
Volvokoncernens vision är genom att skapa mervärde för deras kunder skapar de mervärde 
för deras ägare. De använder den samlade kunskap för att tillhandahålla transportrelaterade 
hårda och mjuka produkter med överlägsen kvalitet, säkerhet och omtanke om miljön till 
krävande kunder i utvalda segment.  
Volvo uppdrag är att arbetar med energi, passion och respekt för individen. 
 
Allt som Volvo gör styrs av ett utpräglat kvalitetstänkande. Deras produkt och 
serviceerbjudanden ska hålla högsta kvalitet och därmed skapa största möjliga värde för 
kunden. 
Volvos kvalitets åtagande gentemot kunden förutsätter ett konsekvent arbetssätt genom hela 
organisationen. Kvalitetsarbetet ges därför alltid högsta prioritet av Volvos ledning. 
Volvo bilar förknippas ofta med säkerhet, Gustaf Larson som är en av Volvos grundare säger 
att " bilar körs av människor. Grundprincipen bakom allt vi gör på Volvo är därför och måste 
alltid vara säkerhet."  Ett väl utvecklat säkerhetstänkande är grunden för effektiva transporter. 
Miljöhänsyn är tillsammans med kvalitet och säkerhet ett av Volvos kärnvärden. Alla är 
beroende av transporter därför är en väl fungerande transport av stöden i det moderna 
samhället. Dagliga varuleveranser till våra städer, handel mellan företag och regioner samt 
människors resande förutsätter effektiva transporter. Volvo som är en av världens största 
fordonstillverkare har ett ansvar för att minska deras produkters miljöpåverkan. Detta kan 
stärka deras egen och deras kunders konkurrenskraft, samtidigt som de bidrar till en positiv 
samhällsutveckling. Dessa avspeglas hur de utvecklar deras produkter, hur de agerar i 
samhället och hur de bemöter deras kunder och anställda. 
 
Ett öppet informationsutbyte och ett aktivt deltagande i samhället är en av grundprinciperna i 
Volvos kultur. Detta manifesteras i såväl deras interna som externa förhållningssätt. 
 
4.2.2 Forskning och teknikorganisation 

 
Volvo arbetar som en blandorganisation med både separata affärsområden och gemensamma 
affärsenheter för att vara nära kunderna och ändå utnyttja synergier. FoU följer samma 
mönster. Produktutvecklingen styrs och utförs i varierande grad av verksamhetsområdena. 
Forskning, utveckling och teknik, allmänna processer, verktyg och infrastrukturer samordnas 
och utförs i viss omfattning av gemensamma styrelser och enheter. Cirka 50 procent av 
Volvokoncernens FoU utförs i Sverige och resten på olika platser i Europa, USA, Asien och 
Sydamerika. 
 
4.2.3 De gemensamma affärsenheterna i Volvokoncernen  
 
3P 
 
Volvo 3P utvecklar lastbilar för Volvokoncernens olika märken. 3P ansvarar för 
produktplanering, produktutveckling samt inköp för de tre lastvagnsföretagen Volvo 
Lastvagnar, Mack Trucks och Renault Truck.  
 
• Powertrain 



 
Powertrain ansvarar för utveckling och produktion av större dieselmotorer och växellådor som 
används gemensamt av Volvos affärsområden. Powertrain samordnar också motorverksamhet 
för tredje part. De pågående förbättringarna av miljöegenskaper från större utmaningar leder 
till mer avancerade produkter. 
 
• Volvo IT 
 

Volvo IT levererar lösningar för alla områden inom den industriella processen. Bland 
kunderna finns Volvokoncernen och andra industriföretag. Att hantera komplexa IT-system är 
deras affärskoncept. Volvo IT levererar lösningar för alla delar i den industriella processen 
och erbjuder unik expertkunskap inom Product Lifecycle Management, SAP-lösningar och 
IT-drift. Bland kunderna finns Volvokoncernen, Ford-ägda Volvo Personvagnar och andra 
stora industriföretag.  

Volvo Information Technology AB är ett helägt dotterbolag till AB Volvo. 

• Volvo parts  

Det ska vara lätt och säkert att äga eller köra ett fordon från Volvokoncernen, vare sig det är 
en lastvagn, båt, industrimotor, buss, hjullastare eller grävmaskin. Volvo Parts ser till att 
koncernens kunder har tillgång till reservdelar och kan ge service dygnet runt till kunder som 
behöver hjälp. 

Product Support Development förser eftermarknaden med exempelvis diagnosverktyg, 
serviceinformation, specialverktyg, instruktioner och teknisk support. Genom att se till att 
återförsäljare och mekaniker har rätt kompetens och de verktyg som krävs för att serva 
Volvofordon, garanterar de att deras produkter tas väl om hand vid underhåll och när de 
behöver repareras. På så sätt skapar vi värde och konkurrensfördelar för våra kunder. 

• Volvo logistics  

En reservdel måste finnas tillgänglig exakt där den behövs och måste komma fram så fort och 
kostnadseffektivt som möjligt. Den höga tillgängligheten på Volvos originaldelar för 
slutkunden är möjlig tack vare deras avancerade logistikleverantörskedja. Det betyder att de 
tar fullt ansvar genom hela leverantörskedjan för att se till att fordonet fungerar.  

Med några få undantag garanterar de att reservdelar når fram inom 24 timmar från att 
beställningen gjordes, var som helst i världen.  

 

• Volvo technology 

Volvo Technology är ett innovativt företag som utvecklar ny teknik och nya koncept för 
"hårda" och "mjuka" produkter och processer inom transport och fordonsindustrin. Deras 
främsta kunder är Volvos bolag och Fordägda Volvo Personvagnar men också vissa utvalda 
leverantörer. Dessutom driver de några strategiska program och expertfunktioner relaterade 
till innovationer. De deltar även i nationella och internationella forskningsprogram där 
universitet, forskningsinstitut och andra företag ingår.  

Volvo technology har cirka 350 anställda och ligger på Lundbystrand och Chalmers Science 
Park i Göteborg. 



 

• Volvo technology transfer 

Volvo Technology Transfer (VTT) AB är ett dotterbolag till AB Volvo som har en egen 
styrelse med befogenhet att fatta beslut om investeringar i nya företag. VTT AB utvecklar och 
stöder nya affärer med relevans för Volvokoncernen samt skapar värden för Volvos 
aktieägare genom att utveckla och stödja nya affärer med relevans för Volvokoncernen. 
VTT:s huvuduppgifter är:  

• Att aktivt förstärka Volvokoncernens förhållande till ny teknik eller nya tjänster 
genom att investera i företag och projekt som är av tekniskt och kommersiellt intresse,  

• Att aktivt stödja utvecklingen av affärer som bygger på Volvos teknik och som har 
affärspotential utanför koncernen. På så sätt kan verksamheter utvecklas i nya miljöer 
och utvecklingskostnaderna kan delas med nya, externa kunder.  

• Att stödja utvecklingen av entreprenörskap och innovationer inom Volvo genom att ha 
en öppen dialog med entreprenör, innovatörer, universitet och högskolor uppnås detta 
mål. 

VTT har som mål att utveckla och stödja projektet och göra det framgångsrikt. En 
förutsättning för att det ska kunna realiseras är att alla ägare har samma syn på bolagets 
framtid, dvs. faktorer som en definierad exit och milstolpar i affärsplanen. 

VITT har även marknadspotential utanför existerande Volvokunder genom att investera i 
teknik, tjänster och processer med användning både inom och utanför Volvo ger flera 
fördelar. Bolaget får en stor kund i Volvo och Volvo får en leverantör som levererar till fler 
kunder än Volvo, vilket möjliggör delning av utvecklingssatsningar mellan flera kunder22. 

 

4.3 BMW 

 
4.3.1 BMW Historia  
 
BMWs berömmelse för ingenjörskonst inleddes 1916 med en flygmotor som satte ett 
imponerande höjdrekord år 1919 på 9 760 meter. Och fortsatte med motorcyklar och bilar, där 
avancerad teknik, sportighet och körglädje varit ett bärande tema genom decennierna.  
 
1991 bildades BMW Sverige AB, ett dotterbolag till BMW AG i Tyskland. Under de första 
åren av 90-talet såldes 1500 till 2000 bilar om året i Sverige. 1997 integrerades BMW 
Motorcyklar i importverksamheten. Försäljningen sker genom 15 återförsäljare och servicen 
sköts av 21 verkstäder.  
 
BMW AG köpte 1994 Rover, Land Rover och MG. Importen till Sverige av dessa bilar togs 
över av BMW Sverige AB 1997. Märkena marknadsfördes och såldes framgångsrikt av 
BMWs återförsäljarna fram till 2000, då BMW AG avyttrade märkenas varumärken och 
tillgångar.  
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Kvar i BMWs ägo blev varumärket MINI som började säljas med en nyutvecklad bil i 
september 2001. En ny strategisk inriktning med BMW och MINI etablerades under namnet 
BMW Group. År 2003 införlivades Rolls-Royce med en ny produktionsanläggning och en ny 
bilmodell i BMW Group och sedan 2004 finns en särskild representant för varumärket hos 
BMW Group Sverige.  
 
Idag har BMW en position som ett av de mest respekterade bilföretagen i världen. Den 
speciella utstrålningen hos det vit-blåa märket bidrar till en ökande marknad för produkter 
från BMW.  
 

4.3.2 BMW filosofi 
 
Bilarna från BMW är skapade för att uppfylla mycket högt ställda krav på kvalitet, säkerhet, 
komfort och köregenskaper. När konstruktion av nya modeller och ny utrustning för BMW 
bilar sker, förenar de den absolut senaste tekniken med deras eget ivriga engagemang och en 
stark uppfattning om framtidens krav och möjligheter. Bara för att kunna erbjuda deras 
kunder bilar som i alla avseenden och i alla former.  
 
För att man verkligen ska kunna utnyttja allt det som BMW kan ge, måste man förstå vad den 
kan. BMW erbjuder olika program för förarträning, där man kan utveckla sina kör kunskaper 
under kontrollerade förhållanden med kunniga instruktörer.  
 
BMW anser att en välbalanserad bil är lättare att hantera på vägen. Därför har varje BMW en 
i det närmaste perfekt fördelning av vikten med 50 % på fram- respektive bakaxeln. Bilen blir 
stabil, den svarar direkt på dina kommandon och körningen blir lätt och smidig. Fördelar som 
är särskilt tydliga när bilen utsätts för starka dynamiska krafter, som till exempel vid hård 
kurvkörning.  
 
Denna balans är resultatet av många tekniska konstruktioner. Det kan t ex handla om att flytta 
batteriet till bagageutrymmet. Ytterst är det ett klart bevis för BMWs konsekventa 
engagemang i att kunna erbjuda körglädje utan kompromisser.  
 
BMW anser att tekniken alltid ska innebära en påtaglig fördel för föraren. Denna filosofi 
märks tydligt i hur BMW har utgått från ABS (låsningsfria bromsar) och vidareutvecklat detta 
system med innovativ teknik till en rad avancerade elektroniska kontrollsystem för 
motorstyrningen, bromsarna och chassit. 
 
Körglädje är något mycket individuellt. Därför är varje BMW konstruerad för sin förare. 
Tillsammans med den i närmaste perfekta viktsfördelningen 50/50, bakhjulsdrivningen, de 
dynamiska motorerna och den genomgående aerodynamiken innebär detta maximal körglädje.  
 
BMWs legendariska körglädje uttrycks allra tydligast hos bilarna i BMW M-serien. 
Motorsportdivisionen etablerades 1978 för att placera BMW i första ledet på de 
internationella tävlingsbanorna. Ända från början har tekniken från tävlingsbilarna överförts 
till alla serietillverkade BMW. 
 
4.3.3 BMW M 
 
I namnet BMW står bokstaven "M" för motorer. Den representerar också ett företag som 
utvecklar bilar med tekniska innovationer och en karaktär som hämtats från tävlingsbanan. 



Varje bil med en motor med beteckningen M Power är byggd för extrema egenskaper i alla 
avseenden: extremt sportig, extremt komfortabel, extremt säker och extremt individuell.  
  
 Med individuella bilar i toppklass tar BMW sig framgångsrikt in på ett nytt 
marknadssegment. Varje kund kan få sin drömbil samt kan varje kund kan medverka till att 
skapa just den bil som han drömmer om, den bästa formen av kundanpassning.  
 
BMW Individual har tillkommit för att uppfylla önskemålen hos dem som vill äga en bil som 
reflekterar deras egen personlighet. Här handlar det om material av yppersta kvalitet, 
spännande färgsättningar, individuellt anpassad utrustning och speciella modifieringar - 
tillverkat och monterat för hand hos BMW Individual med en unik karaktär. Kärleken till 
varje detalj och en enastående hantverksskicklighet garanterar bilar med en fascinerande 
personlighet.  
 
Utvecklingen av bilar i den högsta prestandaklassen, som förenar resurser för tävlingsbanan 
med egenskaper för vardagens trafikmiljö, kräver en enastående förmåga till tekniska 
innovationer. Hos BMW M arbetar högt kvalificerade ingenjörer, tekniker, designers och 
professionella förare hand i hand, för att skapa nya teknologiska höjdpunkter, som inte bara 
kommer de sportiga bilarna i BMW M programmet till godo, utan också hela BMW 
programmet. BMW M har därigenom också kommit att symbolisera BMWs innovationskraft.   
 

4.3.4 BMW Sverige  

 
BMW Group Sverige har som affärsverksamhet att bedriva import och distribution av 
bilmärkena BMW och MINI liksom av BMW Motorcyklar. Dessutom ansvarar BMW Group 
Sverige för import och viss export av reservdelar och tillbehör.  
BMW Group Sverige har tre egna återförsäljaranläggningar; Göteborg, Danderyd och Solna. 
Antalet anställda inom BMW Group Sverige och BMW Group Nordic är ca 100 och de tre 
egna återförsäljarna sysselsätter ca 180 personer.  
Under 2004 bildades BMW Group Nordic, en gemensam försäljningsorganisation för BMW, 
MINI och BMW Motorcyklar samt reservdelar och service i Sverige, Danmark, Norge och 
Finland. BMW Group Nordic har ca 350 anställda och ca 100 återförsäljare i de fyra nordiska 
marknaderna.  
 
Toyota är en av världens största biltillverkare som sedan länge är marknadsledande i Japan, 
Asien, och därtill det största ”icke amerikanska” bilmärket i USA.  Toyota är dessutom den 
mesta sålda bilen i Norden. 2003 sålde Toyota omkring 835 000 bilar i Europa och de har som 
mål att 2010 nå en årlig Europaförsäljning om 1,2 miljoner bilar. Detta genom att bland annat, 
ha en tydlig vision om företagets framtid i Europa, en unik modellbredd och en omfattande 
europaverksamhet med ökande marknadsandelar. Idag går strategin ut på att de ska både 
designa och bygga bilar i Europa, för europeiska köpare23.  
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4.4 Toyota 

 
4.4.1 Historik 
 
Mot slutet av 1800-talet startade Sakichi Toyoda Japans första vävfabrik, och skapade Toyoda 
Spinning and Weaving Company1918. Tillsammans med sin son, Kiichiro Toyoda, uppfyllde 
Sakichi 1924 sin livsdröm att bygga en automatisk vävstol. 1937 grundade sonen Kiichiro 
Toyota Motor Corporation med 100 000 pund som hans far fick för patentet på den 
automatiska vävstolen. 
 
Ett av de största arven efter Kiichiro Toyoda, förutom själva Toyota Motor Corporation, är 
"The Toyota Production System". Kiichiros "just in time-filosofi", vilket innebar att endast 
producera exakt så stora kvantiteter som var beställda för minimering av allt spill. Detta var 
en nyckelfaktor i systemets utveckling och som fick Toyotas produktionssystem att fångas av 
bilindustrin över hela världen. 
 
Under sent 1950-tal började företaget att även slå sig in på utländska marknader. 1957 kom 
De första Crown-modellerna till USA. Runt 1965 började Toyota bygga upp sitt rykte, bland 
annan med hjälp av Corolla. Den första Toyotan i Europa kom in via Danmark 1963.  
 
4.4.2 Toyotas filosofi 
 
Företagsfilosofi bygger på ett par grundläggande principer. Kaizen, strävan efter ständig 
förbättring och Jidoka, systemet för att upptäcka och åtgärda problem. Från början 
utvecklades filosofin för tillverkningen, men idag genomtränger det allt Toyota gör. Enligt 
Toyota har detta lett till att de har världens mest tillförlitliga bilar, med hög säkerhet, modern 
teknik och låga ägandekostnader.  
 
I varje Toyota fabrik över hela världen finns ett snöre vid det löpande bandet. Dvs. om en 
montör upptäcker något fel på en bil, har han inte bara rätt utan skyldighet att dra i snöret för 
att stoppa bandet och rätta till felet direkt. Målet är att aldrig producera en felaktig produkt. 
Toyota ökar alltså ansvarskänslan hos varje individ, dels så att de gör rätt och inte slarvar men 
ännu viktigare att de kritiserar fel när de uppstår. Istället för att söka syndabockar betraktas fel 
som möjligheter till lärande24.  
 
4.4.3 Toyota produktionssystem 
 
Toyota produktionssystem utvecklades under 60 och 70-talet hos den japanska bilfabrikanten 
Toyota. Den har blivit en förebild för många företag i Japan och västvärlden. Målsättning med 
detta synsätt är att minimera produktionskostnader genom att reducera allt slöseri, dvs. Att ta 
bort allt onödigt arbete och alla onödiga materialflyttningar. Oftast delas systemet i 
huvudfunktioner som måste fungera samtidigt för att Toyota produktionssystem ska fungera. 
 

4.4.4 Produktionssystemet olika delar 

 
Heijunka- Utjämnad produktion 
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Produktionsplaneringsarbetet sker i flera steg, från årsprognoser ned till prognoser för varje 
enskild dag. En avvägning av den tillgängliga kapaciteten och den aktuella 
efterfrågesituationen bildar grunden för utjämning och anpassning av produktionsplanerna. 
Målsättningen är att erhålla ett högt och jämt kapacitetsutnyttjande av de olika resurserna. 
 
SMED_ ” Single –digit  minute exchange of dies 
 
SMED är en metod för att förkorta omställningstider i maskiner och maskingrupper. 
Målsättningen är en omställningsarbetet på mindre än tio minuter. 
 
JIT- ” Just – in- time” 
 
Just-in-time innebär att produktionssystem producerar de nödvändiga detaljerna på de 
nödvändiga detaljerna på den nödvändiga tidpunkten. 
 
Anpassad materialhantering – layouten anpassas efter materialflödet. 
 
Detta betyder att man strävar mot en materialflödesorienterad layout, dvs. Flödesorganisation 
istället för funktionell organisation av produktionen. Standardisering och modularisering 
underlättar hantering, samlastning och kontroll. Enskilda resurser är utformade så att de enkelt 
kan utnyttjas för olika ändamål. 
 
Jidoka - Automatiskt stopp kvalitetsstyrning 
 
Med detta menas en kontinuerligt pågående kvalitetsstyrning och kontroll. Målsättningen är 
att förhindra att felaktiga komponenter kan föras vidare i systemet. 
 
Standard Working_- Arbetsbeskrivning 
 
Detta innebär standardisering och formalisering av operationer för att underlätta kontroll av 
operationerna samt för att underlätta balansering av produktion. 
 
Muda_- Slöseri 
 
Alla resursförbrukning som inte är nödvändig för att framställa produkter ska betraktas som 
slöseri och ska reduceras 
 
 
Kanaban - Informationskort 
 
I ett kanbansystem signalerar operatörerna sin förbrukning av material med hjälp av ett kort. 
Detta skickas till föregående operation som därigenom får reda på vad den ska producera. 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.5 Intervjuer  

 
Vi har utfört besökintervjuer med både säljare och platschefer i Toyota, Bilia och BMW, för 
att undersöka och få en djupare förståelse om vilka faktorer som skapar mervärde för kunden.  
 
4.5.1 Sammanställning av intervju med Steffan Hjelmström  
 
En personlig intervju har genomförts med Steffan Hjelmström, försäljningschef på Toyota 
Center i Kungens Kurva. Denna intervju upplevde vi som väldigt givande eftersom 
Hjelmström hade precis kommit hem från sin affärsresa i Japan, där besökte han bland anat 
Toyotas produktions anläggning för att få djupare överblick om hur bil produktionen exakt 
går till. En intressant faktum som Steffan berättade är Toyota city, en stad där allt från dagis, 
skolor, sjukhus mm är döpt efter Toyota, det vill säga Toyotas kultur präglar hela staden.  
 
Hjelmström berättar att Toyota strävar efter en ständig förbättring och betraktar därför fel som 
möjlighet till förbättring. Här menar han att när felet uppstår ska man gå till botten med det 
och ta reda på orsaken och inte bara lösa problemet. Detta uppnås med hjälp av Toyotas 
varför som syftar till att finna ett problems grundorsak och ett sätt att hantera den på så att 
problemet inte upprepas. Vidare menar han att alla anställda har befogenhet att stoppa 
produktionsbandet, den som upptäcker ett fel eller brist ger en signal som visar att han 
behöver hjälp att lösa kvalitetsproblem, detta gör att produktionen står stilla tills problemet 
åtgärdas. Detta innebär att all fokus ligger på att lösa problemet och inte sätta skulden på 
någon.  
 
Enligt Hjelmström är Toyotas produktionssystem (TPS) grunden till en utveckling mot 
resurssnål produktion som måste genomsyra hela företagets kultur och tillämpas på samtliga 
områden. Vidare berättar han att resurssnål tillverkning uppnås genom att skapa celler, täta 
grupperingar av människor, maskiner och arbetsstationer. Syftet med detta är att reducera 
förseningar och väntetider samt att skräddarsy en bil efter kundens behov och önskemål.   
 
Det som utmärker Toyota är kvalitet och hållbarhet därför väljer Toyota sina leverantörer med 
noggrannhet och sätter två grundläggande krav på dem, leverantörerna måste vara lika 
skickliga som de egna fabrikerna med att tillverka och leverera kvalitetsprodukter, 
leverantörerna måste dessutom sänka sina priser för att Toyota i sin tur kan sänka sina egna 
priser och därmed uppnå kostnadseffektivitet,   påpekar Hjelmström. Toyotas filosofi är att 
låta leverantörer vara med i utvecklingsprocessen, vilket uppnås genom att utmana och hjälpa 
dem till att bli bättre.  
 
Hjelmström berättar att generalagenter fungerar som mellanled och har direkt kontakt med 
företaget i Japan. En av deras viktigaste uppgift är överföring av dubbelriktad information 
mellan Japan och företagen ute i fältet, genom en öppen dialog med de olika återförsäljare och 
deras medarbetare kan företaget i Japan få ökad förståelse och kontroll över situationen i de 
olika länder.  
 
Toyota betraktar sina medarbetare som viktiga resurser som skapar mervärde för kunden, för 
att personalen ska vara serviceorienterade och kunniga bör samtliga personal genomgå 
utbildningar i båda produkt och kundmottagning, berättar Hjelmström. Vidare kan säljare 
erbjuda mervärde för kunden genom att skapa långsiktiga relationer som kan öka säljaren 
förståelse för kundens behov och önskemål, vilket ökar kundens tillit för säljaren och får 
kunden känna sig trygg.  



Hjelmström berättar att Toyota strävar efter ständig förbättring och kräver därför att alla 
återförsäljare i de olika länder ska använda sig av kundmöjlighetsindex i form av enkäter som 
hjälper företaget att ta reda på kundens åsikter som berör bilens kvalitet och den erbjudna 
servicen.  Svar av kundmöjlighetsindex sammanställs och skickas vidare till företaget i Japan 
som i sin tur anpassar produktionen efter kunden.  
 
4.5.2 Sammanställning av intervju med Roland Evald Bentén  
 
En personlig intervju har genomförts med Roland Evald Bentén, försäljare på Bilia i 
Segeltorp. 
 
Roland berättar att tillverkning av Volvo bilar utförs av robotar sedan 1980- talen, människor 
är enbart inblandade vid slutskedet då all utrustning monteras.  
 
Vidare menar Bentén att Bilia använder sig av kundorderstyrdproduktion, det vill säga 
beställningsprocessen sätts igång då kunden lägger en order. Det är endast chefer som har 
befogenheter att lägga order och beställa, alla säljare har möjligheter att följa hela 
produktionsprocessen online och få en fullständig information om de olika stadier som bilen 
går igenom tills den blir färdig producerad. Bilia har två månaders leveranstid från att kunden 
lägger en order till att kunden mottar bilen. För att säljaren ska ha kontroll över leveranstiden 
har Bilia ett informationssystem som visar i vilken fas bilen befinner sig; 
 
• Preliminärt plan: visar ett preliminärt datum för produktion 
 
• Definitiv plan: visar en bestämd datum för att sätta igång produktion 
 
• Bana producerar: visar att produktionen har påbörjat 
 
• Färdig producerad: visar att bilen är klar 
 
Nackdelen med informationssystemet är att produktions datumet ändras hela tiden, vilket 
sätter säljaren i en svår situation och minskar kundens trovärdighet mot säljaren.  
 
 
Enligt Bentén har Volvo utvecklat ett bonusprogram som syftar till att uppmuntra alla säljare 
att erbjuda kunderna en bra service samt att arbeta aktivt med bilförsäljningen. Detta sker i 
form av enkäter som skickas hem till kunderna där de svarar på ett antal frågor om service och 
bilkvalitet. Bonusprogrammet är en tävlig som ger säljaren förmåner i form av resor, pengar 
etc. men för att överhuvudtaget kunna medverka i tävlingen krävs att säljaren har tillräcklig 
med bonuspoäng som motsvarar 77 procent nöjda kunder.  
 
Bentén berättar att Bilia erbjuder sin personal att genomgå en intern utbildning som vägleder 
dem till att hantera och ta hand om kunden på ett professionellt sätt. Vidare betonar han att 
Bilia skapar mervärde för kunden med hjälp av långa och återkommande relationer som 
uppnås genom ärlighet och bra service. Dessutom ska alla säljare kontakta nya kunder en 
vecka efter köpet för att ta reda på hur kunden trivs med sitt biläggande ”vårt arbete tar inte 
slut när kunden rullar iväg med sin nya bil”.  
 
Ytterliggare en förmån som Bilia har skapat för nya kunder är Bilia Premium Plus som 
innehåller ett antal fördelar, berättar Roland.  



 
Förmåner med Bilia Premium Plus är följande:  
    
• Prioterad kö: innebär att Bilia garanterar verkstadstid inom två arbetsdagar vid fel på bilen 

på någon av Bilias serviceverkstäder.  
 
• Lånebil vid verkstadsbesök: Bilia Premium Plus kund har rätt till lånebil under 

verkstadsbesök.  
 

• Hjulskifte: kostnadsfritt skifte till vinter och sommarhjul två gånger per år.  
 

• Assistans: innebär ”hjälp på plats”, kunden får hjälp med mekanisk fel, punktering, 
bensinstopp eller tappad bilnyckel.  

 
 
Roland påpekar att säkerhet, bekvämlighet samt tillgänglighet är viktigaste faktorer som 
utmärker Volvo. Han menar att Volvo finns överallt och är störst i Sverige.  
 
4.5.3 Sammanställning av intervju med Stefan Idénhedt  
 
En personlig intervju har genomförts med Stefan Idénhedt, ekonomichef på BMW i Solna. 
 
Idénhedt berättar att BMW är en livsstil och inte bara en vanlig produkt, människor som 
väljer att äga en BMW vill synas och är mindre priskänsliga, därför förväntar de sig  en bra, 
säker och väldesignat bil. Han menar att kundens priskänslighet minskar när produkten fylls 
med mervärde, vilket uppnås genom ökat samarbete med kunden, som ger bättre service och 
därigenom blir kunden villig att betala ett högre pris. 
 
Stefan berättar att beställningsprocessen har effektiviserats med hjälp av ett nytt system som 
innebär att återförsäljaren beställer eller lägger order online. Det viktigaste fördelar med det 
nya systemet är korta ledtider och mindre lager betonar Idénhedt. Ledtiden har minskat (6-8 
veckor) på grund av ökade kommunikation mellan produktionen i Tyskand och försäljningen i 
Sverige. Systemet underlättar för säljaren att själv lägga order och följa hela produktionen 
online, utan att behöva gå via generalagenten. Detta underlättar för generalagenten att 
fokusera sig på att förstärka BMWS image samt att arbeta aktivt med marknadsförning. 
 
Vidare menar han att företaget har åstadkommit stora besparningar genom ett bättre 
informations och kommunikationssystem som minskar kapitalbindning i lagret. 
 
Idénhedt berättar att samtliga personal som har kundkontakt genomgår externa samt interna 
utbildningar som anordnas av generalagenten. Dessa utbildningar har som syfte att utbilda 
personalen till att kunna bemöta kunden med rätt attityd samt att kunna erbjuda en bra service 
som är en förutsättning för att skapa långsiktig relation med kunden. Det är viktigt att ta 
kunden på allvar, framförallt missnöjda kunder måste kompenseras. 
 
Vidare menar han att BMW använder olika kundundersökningar för att mätta kundens 
upplevelse av den erbjudna servicekvalitén. Dessa undersökningar görs med hjälp av externa 
företag som kontaktar t ex If och Manpower som kontaktar 25% av BMWS kunder. 
 



Enlig Idénhedt arbetar BMW mycket med produktutveckling att de ökar värdet på produkten 
genom att lyssna på kunden. Han betonar att de använder sig av mjuk vara som berör kundens 
känslomässiga upplevelse.  
 
BMWs kunder har ett behov att behandlas på ett individualiserat sätt och vill känna sig unika 
när de besöker företaget. Därför skapar BMW mervärde för kunden genom att bland annat ha 
väldoftande och fräscha lokaler som ger en harmonisk känsla för kunden, dessutom bjuder 
BMW kunderna på frukost och kaffe. 
 
Slutningen berättar Stefan att BMW har Audi och Mercedes som konkurrenter. Båda Audi 
och Mercedes tillverkar bra bilar med bra kvalitet, därför är viktigt att skapa 
konkurrensfördelar genom att erbjuda kunden bra service, skapa interaktion och därmed 
kunna skapa långsiktiga relationer med dem.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 Analys  
 
Vår undersökning har visat att både BMW och Toyota strävar idag efter att minska 
ledtidsgapet, eftersom det ger möjlighet att flytta KOP bakåt, vilket bidrar till att öka 
flexibiliteten och minska kapitalbindningen. Genom att KOP flyttas bakåt försvinner oftast en 
eller flera interna order och leveransprocesser, vilket skapar många fördelar.  
 
Intervjun med Idénhedt visade hur viktigt det är för BMW att kunna erbjuda kunder korta 
ledtider i samband med beställningen därför använder företaget ett utvecklat 
beställningssystem som minskar genomloppstiden (d v s den tid som krävs för 
materialanskaffning, produktion och distribution).  
 
Våran intervju med Toyota har även visat att företaget arbetar aktivt med minskning av 
ledtidsgapet. Detta sker med hjälp av TPS som utgör grunden för resurssnål produktion och 
som minskar väntetiden för kunden. Detta överensstämmer med KOP modellen som belyser 
hur viktigt det är att företaget minskar ledtidsgapet då de undviker att arbeta under 
osäkerheten som kan medföra onödiga kostnader och resurser. 
 
Enligt Bentén arbetar Bilia med kundorderstyrdproduktion med hjälp av ett effektivt 
logistiksystem som kännetecknas av hög grad tillgänglighet samt intern samordning. Detta är 
önskvärt enligt KOP modellen då osäkerheten för företaget minskas i och med att företaget 
endast producerar efterfrågade produkter som är special anpassade efter den enskilde kunden.  
 
Undersökningen har visat att kunden är hög involverad samt engagerad i samband med bil 
beställningen då kunderna vill vara delaktiga och bygger upp sin egen bilen allt från små 
detaljer till komplicerade utrustning, vilket överensstämmer med KOP i montering då alla 
reservdelar finns tillgängliga i lager och monteras inte förrän företaget har erhållet en 
kundorder.   
  
Enligt Grönroos är det inte tillräckligt att påverka kundens kvalitets upplevelse genom den 
tekniska kvaliteten, denna ska även kompletteras med den funktionella kvalitén. För att ge 
personalen ökad kompetens samt kunskap om hur man ska bemöta kunden har alla tre 
bilföretag använt sig av både interna och externa utbildningar. Utifrån modellen förser BMW 
personalen med kunnigheter som påverkar den funktionella kvalitet genom interna samt 
externa utbildningar som generalagenter. Volvo har däremot lyckats kombinera 
bonusprogrammet med utbildningen för att både uppmuntra och motivera personalen till att 
erbjuda kunden bra service. Grönroos menar att kvalitetstänkande i ett företag kan lyckas då 
alla engageras i arbetet med att tillfredställa kunden, vilket instämmer på hur Toyota 
motiverar personalen till att arbeta självständiga och fatta egna beslut. 
 
Utifrån modellen för tjänstekvalitet förser alla tre bilföretag personalen med kunskaper som 
påverkar den funktionella kvaliteten. 
Tillförlitighet och trovärdighet – att företaget skapar förtroende hos kunden genom att bilens 
kvalitet ska motsvara kundens förväntningar dessutom är det viktigt att bilen levereras enligt 
den avtalade tid. 
Respons- att personalen är alltid villig att ta initiativet att informera och kompensera kunden 
vid fel eller misstag som berör bilens kvalitet eller leverans.  
Kompetens- alla tre bilföretag tillhandhåller de anställda utbildning och stöd som underlättar 
deras förståelse om företagets affärsidé samt att kunna erbjuda kunden en bra service.    



Tillgänglighet – det ska vara så enkelt som möjligt för kunden att söka information om bilen 
dessutom ska personalen alltid vara tillgängliga för att tillgodose och svara på kundernas 
frågor och önskemål.  
 
Det är viktigt att ha ett väl fungerande informationssystem i bilbranschen, eftersom det 
underlättar informationsöverföringen mellan företaget och kunden.  
 
Relationsmarknadsförings teori betonar vikten av att skapa mervärde för kunden, som empirin 
har visat använder BMW, Volvo och Toyota olika metoder för att skapa mervärde. Författaren 
menar att RM handlar om att välja rätt kunder som förtaget har möjlighet att leverera 
mervärde till. Undersökningen visade att BMW medvetet siktar på specifik marknadssegment 
för att behålla sin image.  Företaget fokuserar sig mer på dessa kunder och skapar mervärde 
utifrån deras behov, vilket får de och känna sig unika och är beredda att betala ett högt pris för 
bilen.  
Dessutom är det viktigt för BMW att kunden får den exklusiva känslan även vid besök av den 
lokala återförsäljaren, vilket överensstämmer med Berry och Parasuramans teori om 
tjänstekvalité där de berättar hur viktig materiella ting kan vara för kunden när det gäller 
lokalens och personalens utseende.  
 
Gummisson menar att relationen mellan kunden och företaget inte ska upphöra efter en 
avslutat transaktion, intervjun med Roland visade att Bilia har som affärsidé att hålla kvar 
kontakten med kunden även efter köpet ”vårt arbete tar inte slut när kunden rullar iväg med 
sin nya bil”.  
 
Våran empiri har visat att Toyotas filosofi har samma grund som teorin om kunddriven 
logistik som kännetecknas av värdeskapande aktiviteter, det vill säga att reducera allt som inte 
skapar värde för kunden. En viktig faktor som ligger bakom Toyotas framgång med avseende 
på en utvecklad samt anpassad kundproduktion är att kundens åsikter tas på allvar genom 
kundmöjlighetsindex.  
 
Intervjuresultatet har visat att interaktion med kunderna är en viktig konkurrensfördel, 
företaget väljer att lägga ner tid och resurser för att få kunderna att känna sig delaktiga och 
känna att de kan vara med och förändra. BMW, Toyota och Volvo använder sig av enkäter för 
att komma närmare kunden och därmed kunna se till kundens behov och önskemål.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 Slutsats och diskussion  
 
I denna studie har vi valt att undersöka vilka faktorer som är viktiga i kund– 
leverantörsrelationer för att skapa mervärde för kunden.  
 
Bilindustri har utsatts för stora förändringar som berör både produktion och försäljning. 
Tidigare ansåg man att kundvärde skapas av företaget och finns därmed inbäddat i produkten 
som levereras till kunden i förväg. Idag går utvecklingen mot att kunden går in och beställer 
den bil han vill ha genom att göra sin kombination av modell, motorstyrka, färg, 
extrautrustning etc. först när kunden har gjort sin beställning börjar bilen att tillverkas, det 
innebär samtidigt att kunden tvingas att acceptera längre leveranstider.  
 
Vår undersökning har visat att alla tre bilföretag utgår från kundorienterad produktion som 
möjliggör för kunden att välja all utrustning efter sin egen smak. En förutsättning för att detta 
ska fungera är en bra kommunikation system (onlinesystemet) som underlättar 
informationsöverföringen mellan företagets olika funktioner.  
 
De företag som vi har undersökt ser på kvalitet som en självklarhet och inte som en 
konkurrensmedel, det vill säga det går inte att endast konkurrera med den tekniska kvalitén 
längre utan företaget försöker skapa mervärde för kunden med hjälp av den funktionella 
kvalitén. 
 
Resultatet visar att de studerade objektena ökar kundens upplevelse av den funktionella 
kvalitén på olika sätt. BMW vill få kunderna att känna sig unika då de besöker företaget, detta 
genom att ha kunnig och trevlig personal, fräscha lokaler och bjuda på frukost och kaffe.  
Bilia skapar mervärde för kunden genom bonusprogrammet som motiverar personalen att 
erbjuda bra service. Företaget ställer även krav på sina försäljare att kontakta kunden efter 
bilköpet vilket får kunden att känna sig speciell.  
Toyota tar kundens åsikter på allvar och utvecklar sina bilar efter kundens behov och 
önskemål, detta uppnås med hjälp av kundmöjlighetsindex som för kundens åsikter vidare till 
Japan.  
 
De slutsatser som kan dras av fallstudien är att BMW, Toyota och Bilia följer enligt vår 
tolkning av de teorier som borde leda till mervärde. Däremot finns faktorer som bör förbättras 
som tillförlitlighet i beställningen, eftersom bilföretag har ofta små eller inga buffertar är 
dessa speciellt känsliga för bristande leveranspålitlighet. Att få leveransen snabbt är mycket 
viktigt, tillexempel försening av reservdelar  kan få hela produktionen att stå still.  
 
 
6.1 Förslag till vidare forskning 
 
Det skulle vara intressant att genomföra en liknande undersökning utifrån en kundperspektiv, 
eftersom en sådan undersökning skulle visa hur trovärdig vår resultat är. 
 
Ytterligare en möjlighet är att genomföra samma undersökning med en kvantitativ 
metodansats för att få ett omfattande resultat. Resultat från denna undersökning är baserade på 
en fallstudie av tre bilföretag och är därför svår att generaliseras. 
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Bilagor 
 
 

Ord och uttryck 
 
Bilföretag: Med termen bilföretag menas i vår uppsats, företag 

som är återförsäljare av bilar och bedriver handel 
med både nya och begagnade bilar.  

 
Materialförsörjning: Med materialförsörjning menas hemtagning av 

material i syfte att försörja produktionen med de 
insatsvaror (råvaror, komponenter mm) som behövs. 
Målsättningen är att göra detta enligt produktionens 
krav och önskemål till så låg kostnad som möjligt, 
det vill säga att ge en kostand effektiv 
leveransservice i linje med logistikens övergripande 
målsättning.   

 
Distribution:  Distribution omfattar varuflödet ut från ett företag, 

det vill säga lagrings och transportaktiviteter från det 
att en vara är producerad fram till användaren.  

 
Just – in – time – leveranser: Leveranser vid behovstidpunkten. Med JIT – 

styrning menas placering, utförande och uppföljning 
av leveranser som kännetecknas av att de sker nära 
behovstidpunkten.  

 
Materialadministration (MA):  Planering, utveckling, samordning, organisation och 

kontroll av varuflödet från råvaruleverantör till 
förbrukare. Materialadministration är ett 
samlingsbegrepp för företagets inköps och 
försörjningsprocesser, den interna 
materialhanteringen samt dess produktionsstyrnings, 
lagrings och distributionsprocesser. MA är läran om 
effektiva varuflöden. 

 
Systemteori:  Systemteori är en vetenskaplig metodsyn som 

förutsätter att delarna av ett system måste förstås 
utifrån helheten. I ett 
materialadministrationssammanhang betyder detta att 
man måste förstå varuflödet som helhet, det vill säga 
från råvaruleverantör till slutlig förbrukare, för att 
kunna utforma och driva systemets delkomponenter.  

 
Kundvärde: Att skapa värde för kunden innebär att förbättra 

kundens konkurrensförmåga. Ett företagets 
logistikprocesser kan skapa värde för kunden t ex 
genom att kundens leveransservice förbättras och 
genom att logistikkostnaderna reduceras.  



 
Kvalitet:  Att leverera i enlighet med speciella krav, det vill 

säga företagets förmåga att leverera i enlighet med 
specificerade krav.  

  
Konkurrensfördel:  En i förhållande till konkurrenterna överlägsen 

egenskap i företaget, dess produkter eller 
leveransprocesser. En konkurrensfördel kan nås 
genom att man till exempel har en viss position på 
marknaden, genom att produkterna är unika eller att 
leveransprocesserna är bättre och passande än 
konkurrenterna. 

 
Kundorderproduktion:  Innebär att produktionsaktiviteterna helt eller delvis 

påbörjas av kundorder. Produktionen, eller delar av 
produktionen, sker först efter det att man mottagit en 
kundorder. 

 
Leverantörssamarbete:  Att båda parter deltar aktivt för att hitta bättre och 

mer effektiva lösningar på gemensamma utmaningar.  
 
Leverantörsrelation:  En långsiktig förhållande mellan en kund och en 

leverantör, baserat på kontinuerlig interaktion mellan 
två ömsesidigt förpliktade parter. 

   
Logistikprocess:  En serie aktiviteter som beskriver den logistiska 

samordningen mellan leverantör och kund. 
 
Värdekedjan: En kedja av värdeskapande aktiviteter.  
 
Nätverk:  Struktur av relationer som hänger ihop och som 

påverkar varandra ömsesidigt.  
 
Systemleverantör:  En leverantör som monterar och levererar ett helt 

system där det ingår komponenter från andra 
leverantörer i tillägg till de egna produkterna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


