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Sammanfattning 
 
 
Titel: Förändring av en kärntjänst – En undersökning utförd på Arla Foods. 
 
Kurs: Företagsekonomi C, kandidatuppsats 15 högskolepoäng, inriktning 

Service Management. 
 
Uppsatsförfattare: Anders Jakobsson och Lisa Pundurasi. 
 
Handledare: Göran Grape och Hans Zimmerlund. 
 
Nyckelord: Mejeriföretag, kärntjänst, relationer, involvering, mervärde, 

funktionell kvalitet, bindningar. 
 
Bakgrund: I bakgrunden framgår det att den personliga kontakten med 

mejeriföretagen har minskat med tiden, vilket har resulterat i ett ökat 
avstånd mellan mejeriföretag och kund. Samtidigt präglas branschen 
av hög konkurrens. Det har blivit allt viktigare att arbeta för att 
behålla sina befintliga kunder. 

 
Problemformulering: Vilka faktorer är viktiga för mejeriföretagens långsiktiga överlevnad 

vid omvandling av en rutinmässig kärntjänst? 
 
Syfte: Att analysera och jämföra två beställningsmetoder för att se vilka 

faktorer som påverkar och bidrar till en långsiktig relation. 
 
Metod: Uppsatsen utgår från en deduktiv forskningsansats. Både kvalitativ 

och kvantitativ undersökningsmetod tillämpas i form av en 
djupintervju samt en kundenkät. 

 
Teorier: Uppsatsen använder följande teorier: Involveringsteorin, 

Mervärdesteorin, Nätverkssynsättet, Totalkommunikation samt 
Service profit chain. Uppsatsen utgår från ett 
Relationsmarknadsföringsperspektiv. 

 
Empiri: Empirin består uteslutande av primärdata från kundenkäten. 

Djupintervjuns huvudsakliga syfte var att få en förförståelse över 
mejeribranschen. 

 
Resultat: Resultatet visar på att ringkunderna är höginvolverade samt att 

orderwebbkunderna på lång sikt kan bli låginvolverade. 
Uppsatsförfattarna anser att övergången till orderwebben minskar 
Arla Foods förutsättningar för långsiktiga relationer. 

 
Slutsats: Kundrelationer, höginvolverade kunder, samarbete samt tillgänglighet 

är viktiga faktorer för mejeriföretagens långsiktiga överlevnad. 
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Abstract 
 
 
Title: Förändring av en kärntjänst – En undersökning utförd på Arla Foods. 
 
Course: Business Administration C, Bachelor’s essay 15 hp, specialisation 

Service Management. 
 
Authors: Anders Jakobsson and Lisa Pundurasi. 
 
Tutors: Göran Grape and Hans Zimmerlund. 
 
Background: In the background, it appears that the personal contacts with the dairy 

companies have declined over time, resulting in an increased distance 
between the dairy company and the customer. While the industry is 
characterized by high competition it has become increasingly 
important to work towards retaining their existing customers. 

 
Problem definition:  What factors are important to the dairy business long-term survival in 

the conversion of a routine core service?  
 
Objective:  To analyze and compare two ordering methods to see which factors 

influence and contribute to a long-term relationship. 
 
Method:  The essay is based on a deductive research approach. Both qualitative 

and quantitative research method applied in the form of an interview 
and a customer survey. 

 
Theories:  The essay uses the following theories: Involvement Theory, Value-

added theory, Network approach, Total communications and Service 
profit chain. The essay is based on a relational marketing perspective. 

 
Empiric:  The empiric data consists exclusively of raw data gained from 

customer surveys. The interview’s main purpose was to gain 
background information of the dairy sector. 

 
Results:  The result shows that the calling customers are highly involved and 

the online customers in the long run may be low involved. The 
authors believe that the transition to an online order service reduces 
Arla Foods conditions for long-term relationships. 

 
Conclusion:  Customer relations, highly involved customers, cooperation and 

availability are important factors for the dairy business long-term 
survival. 
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1. Bakgrund 
 
 
I detta avsnitt inleds uppsatsen med en kort beskrivning av mejeribranschen. Sedan följer de 

problem som präglar branschen, dessa problem mynnar ut i uppsatsens problemdiskussion, 

problemformulering och uppsatsens syfte. Slutligen följer uppsatsens perspektiv och 

avgränsningar. 

 

 

1.1 Inledning 
 
Den här uppsatsen handlar om strukturella förändringar inom mejeribranschen, i detta fall 

utveckling av en kärntjänst, beställningsförfarandet. Det som undersöks är hur denna förändring 

påverkar relationen till kunden.  

1.2 Problembakgrund 
 

Mjölkförsäljningen bedrevs under 1800-talet av privata handlare, enskilda bönder och av 

mejeriföretag. Försäljningen skedde direkt till hushållen från gator och torg.1  

1915 bildades Mjölkcentralen i Stockholm vars syfte var att inkorporera de bönder vars mjölk 

såldes i staden och att kontrollera distribution samt försäljning. Det innebar ett system att möta 

marknaden där konkurrens inte längre var nödvändig.2  

Det fanns heller inte konkurrens från andra delar av landet av naturliga skäl. Då försäljningen 

handlade om färskvaror innebar det att exempelvis mjölken måste vara relativt närproducerad. 

Mjölken började så småningom säljas i särskilda mjölkbutiker där en stor del av butikerna i 

huvudstaden tillhörde Mjölkcentralen. Liknande system skapades även i andra delar av landet 

bland annat i Göteborg. Självbetjäningsbutiker fanns inte än utan försäljningen var personlig och 

skedde över disk.3  

                                                 
1http://www.naringslivshistoria.se/templates/Arla/Article.aspx?id=1997&ArticleID=1971&CategoryID=319&epslan
guage=SV 
2http://www.naringslivshistoria.se/templates/Arla/Article.aspx?id=1997&ArticleID=1934&CategoryID=322&epslan
guage=SV 
3http://www.naringslivshistoria.se/templates/Arla/Article.aspx?id=1997&ArticleID=1971&CategoryID=319&epslan
guage=SV 
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Under 1800-talet var konkurrensen låg och kontakten med kunderna hög då försäljningen mot 

slutkund skedde ansikte mot ansikte och distributionsmässigt sett ägdes butikerna i stort av 

leverantören. 

 

Mejeribranschen i Sverige har haft en traditionell uppdelning mellan främst fyra aktörer.4 Det var 

Arla, Skånemejerier, Norrmejerier och Milko som hade hand om varsin landsdel av Sverige.5 

Dessa geografiska gränser håller mer och mer på att suddas ut. Mindre mejerier har försökt gå 

samman för att stärka sin marknadsposition och även större mejerier har samarbetat med olika 

aktörer för att bland annat kunna nå ut över hela landet. Exempelvis så har Arla Foods i söder 

tidigare samarbetat med Skånemejerier, vilket de dock nu har slutat med för att istället själva 

leverera produkter.6 Att den historiska landsindelningen nu är på väg att försvinna medför att 

mejeriföretagen får tillgång till en större marknad men de blir också konkurrensutsatta i större 

utsträckning, i synnerhet där de har distribuerat tidigare. Mejeriföretagen har därför lagt stor vikt 

vid att bygga egna starka varumärken. 

Då den historiska uppdelningen av marknaden suddas ut, ökar konkurrensen mellan 

mejeriföretagen. Det blir viktigare att bygga ett starkt varumärke för att vårda och skapa 

lojalitet bland sina befintliga kunder. 

 

Den 1 januari 2008 fanns det 15 stycken mejeriföretag i Sverige. Sju av dessa står för drygt 99 % 

av landets produktion av mjölk. De drivs samtliga i kooperativ form. De största mejeriföretaget i 

Sverige är Arla Foods som tar hand om två tredjedelar av den svenska mjölken och har cirka 60 

% av marknaden. De övriga sex företagen är Skånemejerier, Norrmejerier, Milko, Gefleortens 

Mejeriförening, Falköpings Mejeri och Gäsene Mejeriförening.7 

 

I och med inträdet i EU så har den svenska marknaden öppnat sig för internationella aktörer. När 

utländska dagligvaruhandelsföretag som till exempel tyska lågpriskedjan Lidl etablerar sig på 

marknaden så har det bidragit till ökad import av mejerivaror. I Lidl:s fall har man valt att sälja 

den tyska mjölken lite billigare än den svenska mjölken.8 

Importerade mejerivaror säljs generellt till lägre pris än de svenska mejerivarorna. Då de 

svenska mejeriföretagen inte ser priskonkurrens som ett alternativ, måste de erbjuda något mer 

                                                 
4 http://www.norrmejerier.se/objekt/files/info/redovisning_2002.pdf 
5http://www.norrmejerier.se/bib/nm.asp?Documentkey=CEE456DB44BC6296C1257261004386A6&DocumentCate 
goryKey=DB8F5772310B7EC2C125726100437190&topTom=ko&mnu=99&mnu2=254&mnu3=4189 
6 Intervju med Arla Foods 
7 http://www.svenskmjolk.se/ImageVault/Images/id_972/scope_128/ImageVaultHandler.aspx 
8 Egen observation gjord i Lidl-butik. 
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än själva huvudprodukten för att ge sina kunder mer värde. Detta för att de svenska 

mejeriföretagen ska kunna överleva på lång sikt. 

 

På den svenska marknaden stärker dagligvaruhandeln sitt grepp mot leverantörerna, inklusive 

mejeriföretagen.9 En förändring inom dagligvaruhandeln är att centraliserade inköp blir allt 

vanligare. Vissa handelsaktörer är heller inte längre öppna för säljbesök i butiken, detta gör att 

kontakten minskar mellan parterna vilket gör att mejeriföretagen måste marknadsföra sina 

produkter på annat sätt.10 

Dagligvaruhandeln ökar sina krav mot mejeriföretagen och de måste därför anpassa sig till sina 

kunder mer än tidigare. Kontakten mellan leverantörerna och kunderna minskar vilket leder till 

ökat avstånd mellan dem. 

 

Som så många andra branscher väljer även mejeribranschen att satsa på utveckling av IT-tjänster 

för att öka effektivitet och kvalitet gentemot sina kunder samt bli mer kostnadseffektiva.11 

Tidigare gjordes beställningar av exempelvis mjölk genom att kunden ringde det mejeri för den 

region kunden tillhörde.12 På grund av den återkommande kontakten mellan parterna, byggdes en 

grund för en möjlig social relation. Beställningsfunktionen har senare centraliserats till en ort och 

teknik har införts som gör att även denna typ av beställningsmetod nu försvinner. Detta innebär 

att inte bara ett beställningsförfarande ersätts utan även en mänsklig relation. 

Implementeringen av informationsteknik har lett till att fler system och funktioner som tidigare 

skötts av företagets anställda blir automatiserade. När tjänster som tidigare skötts via 

kontinuerlig kontakt med företaget ersätts med en IT-baserad tjänst, ökar avståndet mellan 

leverantör och kund än mer.  

1.3 Problemdiskussion 
 
Som framgår ovan i bakgrunden präglades 1800-talet av mjölkbutiker och bönder som sålde 

närproducerad mjölk direkt till kunden. Den nära kontakten möjliggjorde en social relation 

mellan parterna. Då den traditionella landsuppdelningen nu håller på att suddas ut och vissa 

mejerier är rikstäckande, har konkurrensen ökat mellan mejerierna. På grund av detta blir det än 

viktigare att ta tand om sina befintliga kunder och arbeta hårt för att få kundernas lojalitet vid 

                                                 
9 http://www.e24.se/branscher/konsumentvaror/artikel_36393.e24 
10 http://www.svenskmjolk.se/ImageVault/Images/id_972/scope_128/ImageVaultHandler.aspx 
11http://www.compare.se/index.asp?id=5286&typ=%C3%83%C2%A3%C3%A2%E2%80%9A%C2%AC%C3%8B
%E2%80%A0=/&lang 
12 Intervju med Arla Foods 
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varje kontakttillfälle. EU-inträdet har inneburit ökad import av billigare mejerivaror. Svenska 

mejeriföretag ser inte priskonkurrens som en lösning, de väljer istället att differentiera sig genom 

att tillföra sina kunder ett högre värde genom bland annat hög service och utveckling av nya 

produkter. Centraliserade inköp och kundens minskade intresse för säljbesök i butikerna har 

resulterat i att mejeriföretagens kontakt till de enskilda butikerna har minskat. 

Informationsteknikens utveckling leder till ökade möjligheter för effektivisering inom företagen.  

 
Den tekniska utvecklingen har även till stor del påverkat hur kunden beställer sina varor. Under 

historiens gång har den direkta kontakten mellan kund och leverantör minskat gradvis. Från att 

kunden hade direktkontakt med bonden på 1800-talet gick det över till att kunden hade 

telefonkontakt med mejeriföretagens personal på sent 1900-tal. Nu på det 20:e århundradet har 

teknikens framsteg lett till att kunden endast kommunicerar med mejeriföretagens tekniska 

system vid beställning. Det här leder till att avståndet mellan parterna ökar i och med att den 

direkta kontakten mellan kund och leverantör minskar. Minskad kontakt med leverantören kan 

leda till att även kundens engagemang minskar vilket kan göra kunden öppen för erbjudanden 

från konkurrerande aktörer. Det här kan i slutändan resultera i att relationen och därmed 

mejeriföretagets långsiktiga överlevnad blir lidande.  

 

1.4 Problemformulering 
 
Bakgrunden och problemdiskussionen har lett fram till följade problemformulering: Vilka 

faktorer är viktiga för mejeriföretagets långsiktiga överlevnad vid en omvandling av en 

rutinmässig kärntjänst? 

1.5 Syfte 
 
Arla Foods arbetar i skrivande stund med en omvandling utav en av sina beställningsmetoder. 

Just nu används två metoder, en manuell och en IT-baserad metod parallellt. I början av 2009 

skall Arla Foods manuella ringkunder helt gå över till den IT-baserade beställningsmetoden 

Orderwebben. 

 

Syftet med denna uppsats är att analysera och jämföra två beställningsmetoder för att se vilka 

faktorer som påverkar och bidrar till en långsiktig relation.  
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1.6 Avgränsningar 
 
Uppsatsförfattarna har valt att göra en undersökning på mejeriföretaget Arla Foods i Sverige. 

Anledningen är att mejeriföretaget är en dominerande aktör på den svenska marknaden. Arla 

Foods befinner sig i skrivande stund i en omstrukturering, ämnet är därför aktuellt och intressant. 

Undersökningen innefattar endast de av Arla Foods kunder som använder sig av manuell 

beställning eller orderwebben. Flera av de större livsmedelskedjorna använder sig av andra 

beställningssystem och då de inte berörs av omstruktureringen, exkluderas de därför från 

undersökningen.  

1.7 Val av perspektiv 
 
Då uppsatsförfattarna ska analysera vilka faktorer som påverkar den långsiktiga relationen till 

leverantören föll det sig naturligt att se det ifrån köparperspektivet, det vill säga Arlas kunder 

som berörs av omstruktureringen. Eftersom en jämförelse ska göras kommer uppsatsförfattarna 

analysera både kunder som fortfarande använder sig av det manuella beställningssättet och 

kunder som har gått över till den IT-baserade tjänsten orderwebben. 

Trots att uppsatsen utgår ifrån ett köparperspektiv, har uppsatsförfattarna även skaffat sig en 

inblick i säljarperspektivet, detta för att få en överblick av hela situationen.  
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2. Metod 

 
 
I detta avsnitt redovisas och motiveras de metoder som används för uppsatsen. Även en 

beskrivning av validitet och reliabilitet presenteras i detta avsnitt. 

 
 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

2.1.1 Induktiv och deduktiv ansats 
 
Deduktiv ansats innebär att generella teorier appliceras på insamlad empirisk data, man går från 

det generella till det konkreta.13 Vid en induktiv ansats blir förfarandet omvänt. Ansatsen utgår 

från det konkreta till det generella där metoden går ut på att samla in data och utifrån dessa leta 

efter generella mönster som görs till teorier.14 

Denna uppsats kommer att utgå ifrån en deduktiv ansats eftersom valda teorier ska appliceras på 

de data som samlas in. 

2.2 Undersökningsmetod 

2.2.1 Kvalitativ och kvantitativ ansats 
 
Vid insamling av data kan en kvantitativ ansats och/eller en kvalitativ ansats tillämpas. En enkät 

är ett exempel på en kvantitativ ansats, där färdigformulerade frågor och svarsalternativ har 

utarbetats i förväg. Den ”hårda” kvantitativa datan som samlas in är mätbar och därför lämplig 

för räkneoperationer. Den kvalitativa ansatsen präglas av flexibilitet och tolkning. En 

djupintervju är ett exempel på denna ansats, där öppna frågor ställs. Den kvalitativa datan 

är ”mjuk”, med andra ord djupgående och detaljerad. Den kräver därför bearbetning och tolkning. 

Dessa ansatser utgör två olika sätt av informationsinsamling, dock strider de inte mot varandra 

utan fungerar som komplement till varandra. 15 

För denna uppsats har uppsatsförfattarna valt att utgå från båda ansatserna, dock har de använts 

separat för varje perspektiv. En kvalitativ undersökning har tillämpats i form av en djupintervju 

med Arla Foods projektledare för det IT-baserade systemet. Kvantitativ undersökning har 

tillämpats genom utskick av enkäter till Arla Foods kunder. 

                                                 
13 Johannessen, A. Tufte, P A. 2003. ”Introduktion till samhällsvetenskaplig metod”. Sid 35. 
14 Ibid. Sid 35. 
15 Ibid. Sid 69-70. 
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2.3 Datainsamling 

2.3.1 Primär- och sekundärdata 
 
Primärdata är information som uppsatsförfattarna själv har tagit fram. Sekundärdata är redan 

färdigställd data som finns i bland annat tryckta källor.16 

Uppsatsförfattarna har använt sig av både primär- och sekundärdata i denna uppsats. Primärdatan 

som har samlats in kommer ifrån en intervju med Arla Foods samt en enkät som har skickats ut 

till Arla Foods kunder. Sekundärdatan kommer huvudsakligen ifrån litteratur, tryckta och 

elektroniska skriftliga källor samt artiklar.  

2.3.2 Intervju 
 
En semistrukturerad intervju har gjorts med projektledaren för det nya beställningssystemet 

Orderwebben hos Arla Foods. Semistrukturerad intervju innebär att det finns en lista med ämnen 

som ska tas upp och frågor som ska besvaras. Listan används dock mer som en riktlinje under 

intervjun. Intervjun sker mer som ett samtal där den intervjuade tillåts att utveckla sina 

synpunkter över de ämnen som tas upp.17 

Syftet med intervjun var att få bakgrundsfakta om Arla Foods och mejeribranschen samt en 

överblick över hur beställningsförfarandet hos Arla Foods går till och hur det går med det nya 

beställningsprojektet. 

2.3.3 Enkätundersökning 
 
En enkät har utformats och postats ut till Arla Foods kunder. Enkäten består av både öppna och 

slutna svarsalternativ. Syftet med enkäten är att ta reda på hur kunderna upplever relationen till 

Arla Foods och det rutinmässiga beställningsförfarandet. Enkäten postas ut till manuella kunder 

såväl som till orderwebbkunder. Utifrån respondenternas svar skall uppsatsförfattarna ta reda på 

ifall de olika beställningssätten påverkar relationen. 

 

2.3.4 Urval 
 
Ett subjektivt urval ligger till grund för enkätundersökningen. Det innebär att urvalet 

handplockas för undersökningen. Metoden används då forskaren redan har en viss kännedom om 

                                                 
16 Teorell, J & Svensson, T. 2007. ”Att fråga och att svara”. Sid 87. 
17 Denscombe, M. 2000. ”Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna”. 
Sid 135. 
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de som ska undersökas och därför väljer ut exempelvis de kunder som kan tänkas ge den mest 

värdefulla informationen. Subjektivt urval kan bli både mer ekonomiskt och mer informativt än 

sannolikhetsurval då respondenterna väljs utifrån bestämda egenskaper.18  

2.4 Validitet 
 
Validitet innebär hur giltiga data och forskningsmetoder är. Valid data reflekterar verkligheten 

och täcker forskningsfrågorna som ställs. Valid forskningsmetod innebär bland annat att 

lämpliga faktorer tas fram och att exakta resultat genereras.19 

 

Teorierna som kommer användas är lämpliga för uppsatsens fenomen och de faktorer som 

används anser uppsatsförfattarna är passande för undersökningen. Studiens validitet anses därför 

hög. 

 

2.5 Reliabilitet 
 
Reliabilitet innebär hur tillförlitliga data är. Reliabiliteten handlar om de data som används, hur 

de samlas in och hur de bearbetas. Reliabilitet kan testas på två olika sätt, det ena sättet, test-

retest-reliabilitet, är att upprepa en undersökning vid två olika tillfällen. Det andra sättet, inter-

rater-reliabilitet, innebär att flera forskare gör samma sorts undersökning. Vid båda sätten gäller 

att om samma resultat fås fram, är detta ett uttryck för hög reliabilitet.20 

 

Undersökningen kommer att genomföras på utvalda kunder, och då de svar som respondenterna 

lämnar är subjektiva uppfattningar, kan dessa variera med tiden eller från person till person. Det 

kan därför vara svårt att få samma utfall vid en upprepad studie. Reliabiliteten blir således 

lidande. 

 

                                                 
18 Denscombe, M. 2000. ”Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna”. 
Sid 23. 
19 Ibid. Sid 283. 
20 Johannessen, A. Tufte, P A. 2003.”Introduktion till samhällsvetenskaplig metod”. Sid 28-29. 



 14

3. Teori 
 
 
I detta avsnitt presenteras de teorier som har använts under uppsatsens gång. Det börjar med en 

teoretisk argumentation för de valda teorierna, sedan följer en redogörelse av dessa samt deras 

relevans till uppsatsen. Vidare följer den teoretiska syntesen och uppsatsförfattarnas teoretiska 

referensram där de faktorer som använts vid mätning av empirin tas fram. 

 
 

3.1 Teoretisk argumentation 
 

Uppsatsen avser att besvara följande problemformulering: Vilka faktorer är viktiga för 

mejeriföretagets långsiktiga överlevnad vid en omvandling av en rutinmässig kärntjänst? 

 

Bakgrunden visar på att marknaden för mejeribranschen har förändrats vilket har ökat 

konkurrensen bland mejeriföretagen. Utländska lågprisaktörers intåg på svenska marknaden 

medför att svenska mejeriföretag måste hitta nya sätt att konkurrera. Kundernas höjda krav på 

leverantörerna i form av bland annat centraliserade inköp har lett till ökat avstånd mellan dem. 

Teknikens framsteg har förändrat beställningsförfarandet över tiden och har bidragit till ett ännu 

större avstånd mellan kund och leverantör. Dessa fenomen ligger till grund för uppsatsens 

problemformulering och för de teorier som uppsatsförfattarna anser är relevant för att kunna 

besvara denna. De valda teorierna redovisas nedan. 

 
Eftersom mejeribranschen är en konkurrentutsatt bransch, är det viktigt för mejeriföretagen att 

bilda långsiktiga relationer till sina kunder för att behålla dessa. Detta sätt att arbeta ifrån tas upp 

i relationsmarknadsföringen. Även transaktionsmarknadsföringen förklaras, som är motsatsen 

till föregående. I relationen mellan leverantör och kund förekommer utbyte av kunskap och 

information och leverantören kan utnyttja detta och skapa kunderbjudanden som ger kunden ett 

mervärde. Mervärdesteorin förklarar på vilka sätt som värde kan skapas till kunden. 

Leverantören har inte enbart relationer till kunden, utan till andra aktörer, till exempelvis till sina 

egna leverantörer och till konkurrerande aktörer. De många olika relationerna bildar ett nätverk 

som nätverksteorin kommer att behandla djupare. Som kund är man olika engagerad i olika 

produkter, tjänster eller företag som beror på ett flertal faktorer. Ett företag kan få kunder att bli 

engagerade genom en god relation. Involveringsteorin tar upp de olika involveringsgraderna och 
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beskriver dessa. För att ett företag ska kunna komma fram med ett bra kunderbjudande, måste 

det finnas sådan kommunikation inom företaget så att alla går ut med samma budskap till 

kunderna. Företagen måste också ta hänsyn till vad kunden vill ha för att kunna leverera 

produkter och tjänster med god kvalitet. Detta behandlas i totalkommunikationen, service profit 

chain och totalkvalitet. 

3.2 Teoretisk redogörelse 

3.2.1 Transaktionsmarknadsföring vs Relationsmarknadsföring 
 
Transaktionsmarknadsföringen ses som det mer traditionella synsättet. Dess uppgift är att skapa 

och underlätta så många köp och utbyten som möjligt. Det är transaktionen som är det centrala i 

detta synsätt. Modellen som används för att kunna genomföra denna sorts marknadsföring är 

marknadsmixen med sina 4 P: pris, plats, produkt, påverkan. Värdet i produkten är något som 

skapas av företaget utifrån vad de anser vara kvalitet, och detta färdigproducerade värde 

distribueras till kunden. Vid marknadsföring utgår man ifrån massmarknader där kunden är 

anonym. Målet är att få kunden att välja en viss produkt framför en annan och på så sätt skapa en 

konkurrenssituation såväl som en konfliktsituation. Man utgår ifrån att kunden är en motståndare 

som inte vill köpa, alltså måste marknadsföringen övertala kunden att välja ett visst alternativ. 

Kunden är i detta synsätt ett objekt som marknadsföringen gör något med. 

Denna sorts marknadsföring fungerar i situationer där företag är i behov av nya kunder och 

verkar inom en växande marknad men metoden anses inte vara effektiv på lång sikt.21 

 

Relationsmarknadsföring är ett synsätt som har växt upp efter det föregående synsättet. I och 

med att allt fler marknader mognade och kundernas krav på god kvalitet och värde ökade, blev 

det viktigare att ta hand om sina befintliga kunder och ta del av deras krav. Inom 

relationsmarknadsföringen ansåg man att samspelet mellan köpare och säljare var ett viktigt 

element och att samspelet påverkade inköpsbeteendet. Kunden får en mycket större roll inom 

denna marknadsföring. Kunden ses som ett subjekt, eftersom denne är med i relationen och 

tillsammans med leverantören utvecklar de värdeskapande processer. Det är alltså kunden som 

avgör vad denne anser vara av högt värde och god kvalitet och det är genom samspel inom 

relationen med leverantören som denne kan ta del av kundens åsikter och önskemål. För att 

relationen ska vara så givande som möjligt så måste man sköta denna på ett sätt som gör kunden 

                                                 
21 Grönroos, C. 2002.”Service management och marknadsföring – en CRM ansats”. Sid 31-37. 
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nöjd. Relationen och värdeskapande processer är kärnan inom detta synsätt och en god relation 

anses främja och stödja utbyten och transaktioner.22 

 

Relations- och transaktionsinriktade kunder 
 
Även om leverantören arbetar enligt relationsmarknadsföringssättet, kan kunden vara inställd på 

antingen relationer eller på transaktioner gentemot leverantören. När kunden är inställd på 

relationer, kan kunden antingen inta en aktiv eller passiv relationsinställning. Nedan beskrivs de 

tre kundinriktningarna. 

 

Transaktionsinriktade kunder: För dessa kunder är priset viktigt och de vill gärna inte att 

leverantören tar kontakt med dem mellan inköpen. 

Aktiva relationskunder: De här kunderna ser ett stort värde i att samspela och att interagera med 

leverantören. De blir besvikna ifall den möjligheten inte finns då de förlorar det värde som 

relationen ger. 

Passiva relationskunder: Det viktiga för de passiva relationskunderna är vetskapen om att de har 

möjlighet att kontakta leverantören ifall de vill eller behöver det. På detta vis söker de också 

kontakt men de interagerar dock sällan med företaget. 23 

 

Relevans 
Denna uppsats använder sig av relationsmarknadsföringssynsättet då uppsatsförfattarna 

undersöker och analyserar faktorer som påverkar relationen mellan mejeriföretag och dess 

kunder. 

För att kunna ta fram en lämplig strategi för långsiktiga relationer är det viktigt att ta reda på ifall 

kunderna är transaktionsinriktade eller relationsinriktade.  

 

Eftersom man i relationsmarknadsföringssynsättet skapar värdeskapande processer, följer en 

beskrivning av mervärdesteorin. 

3.2.2 Mervärdesteorin 
 
Mervärde är någonting som kunden upplever ger ett högre värde. Det kan till exempel vara att en 

produkt upplevs som exklusiv eller att ett produktsystem är pedagogiskt. Mervärdet är subjektivt 

                                                 
22 Grönroos, C. 2002.”Service management och marknadsföring – en CRM ansats”. Sid 31-37. 
23 Ibid. Sid 48. 
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och upplevs på olika sätt för varje individ. Därför kan inte företaget förutbestämma mervärdet, 

utan måste ha förståelse för vad kunden anser ger mervärde.24  

 

Mervärde kan skapas på två samarbetssätt, genom den linjära värdekedjan eller genom den 

simultana värdestjärnan. 

 

Värdekedjan 

Michael Porter utvecklade värdekedjemodellen som ett verktyg för att identifiera olika sätt att 

skapa värde mot kunden.25 Det är en sekventiell modell där relationerna mellan aktörerna är 

linjär. Man har endast kontakt med aktören före och efter sig själv i kedjan. Vid användning av 

värdekedjemodellen tillämpar man en värdeökning där aktör A säljer vidare sitt resultat till aktör 

B som ökar på värdet och säljer vidare till aktör C som ökar på sitt värde, och så vidare. Det 

slutliga resultatet säljs till slutkunden.26 Enligt värdekedjemodellen skapar företagen mervärde 

utifrån olika faktorer som de anser är viktiga. Det innebär att mervärde skapas utan kundens 

medverkan. 

 

 
 
 
 

Figur 1 Värdekedjan 

Egen illustration av Normann & Ramírez värdekedja 

  
 

Värdestjärnan 

Värdestjärnan innebär att alla aktörer samverkar med varandra för att tillsammans skapa 

mervärde genom värdeskapande processer. Detta görs genom att aktörerna fördelar de 

värdeskapande uppgifterna sinsemellan. Varje aktör utför den uppgift som de anser vara bäst på, 

detta för att effektivisera arbetet. Slutkunden ses som en aktör och är också med i denna 

samverkan genom att till exempel bidra med sina önskemål eller sin kunskap. Mervärdet skapas 

för och tillsammans med slutkunden.27  

                                                 
24 Normann, R. Ramírez, R. 1995. ”Den nya affärslogiken”. 
25 Kotler, P. Keller, K L. 2006. ”Marketing management”. Sid 38. 
26 Normann, R. Ramírez, R. 1995. ”Den nya affärslogiken”. 
27 Normann, R. Ramírez, R. 1995. ”Den nya affärslogiken”. 

 Aktör A  Aktör B  Aktör C Slutkund 
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Figur 2 Värdestjärnan 

Egen illustration av Normanns & Ramírez värdestjärna 
 

 

Relevans 

Eftersom mejeribranschen är en konkurrensutsatt bransch, behöver företagen ta reda på vad som 

ger kunderna mervärde för att behålla dessa och bevara en långsiktig relation.  

Mejeribranschen har valt att satsa på utveckling av IT-tjänster till exempel inom olika 

beställningsmetoder, för att öka effektivitet och kvalitet samt för att bli mer kostnadseffektiva. I 

detta fall har de skapat en beställningstjänst utan kundens medverkan där mejeriföretagen utgår 

från att vissa fördelar kommer att uppstå. Därför är teorin om värdekedjan relevant för den här 

processen. Uppsatsförfattarna avser att undersöka huruvida företagens skapade mervärde 

matchar kundens upplevda mervärde. 

 

Då mervärdesskapande sker tillsammans med kunden är det viktigt att veta vad leverantören och 

kunden har för relation till varandra. Nätverkssynsättet kommer att beskriva de olika relationer 

ett företag kan ha.  

 

3.2.3 Nätverkssynsättet 
 
Genom nätverkssynsättet ser man det enskilda företaget som beroende av omkringliggande 

företag. Utgångspunkten är att alla de relationer det enskilda företaget har till andra företag är 

 
Värdeskapande 

process 

Leverantörer Leverantörer 

Kundens intressenter 
kund 

Intressenter 

Företag Kunder 
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viktiga. Det gäller relationen till kunder, men även bakåt till leverantörer samt till tillverkare av 

konkurrerande produkter. Företaget ingår i ett nätverk.28 

 

Marknader består enligt synsättet av nätverk vilka bildas av relationer mellan företag och dessa 

är av långsiktig karaktär. Ett flertal relationer ska skötas i nätverket och varje enskild relation 

måste fungera, produkter ska levereras, tekniska problem lösas och så vidare.29 Stabila relationer 

höjer i sin tur effektiviteten samt möjliggör utveckling i nätverket.30 

 

Företag bygger upp, bevarar och utvecklar positioner i nätet där marknadspositionen beror på 

styrkan i kundrelationerna.31 Mellan de olika aktörerna i nätverket skapas relationer vilka 

fungerar som bindningar av olika slag. Det kan vara ekonomiska, juridiska, tekniska, 

tidsmässiga, kunskapsmässiga och sociala bindningar.32 

 

• Tidsmässiga bindningar 

Mellan företagen skapas en tidsmässig samordning genom att exempelvis samordna de processer 

som ligger efter varandra i produktionskedjan tidsmässigt. Detta gör att kostnader för 

kapitalbindning kan reduceras. Det kan även handla om att samordna olika aktiviteter för att det 

inte ska uppstå dröjsmål eller andra problem. 

 

• Kunskapsmässiga bindningar 

När två parter samarbetar under en tid så lär de känna vilka styrkor och svagheter de har. De 

bygger upp kunskap om varandra och lär sig se genom den andra partens ögon.  

 

• Juridiska/Ekonomiska bindningar 

Bindningar kan uppstå i juridisk form som samarbetsavtal eller ekonomiska i form av hjälp till 

finansiering. De juridiska bindningarna kan ses som en försäkring för de andra typerna av 

bindningar. Exempelvis muntliga avtal är löften som ofta bygger på sociala bindningar där 

parterna byggt upp ett förtroende för varandra. Dessa muntliga avtal är inte heltäckande och då 

kan juridiska avtal utgöra en komplettering. 

 

                                                 
28 Hammarkvist, K-O et al. 1982. ”Marknadsföring för konkurrenskraft”. Sid 21-22. 
29 Ibid. Sid 147. 
30 Ibid. Sid 23. 
31 Ibid. Sid 30. 
32 Ibid. Sid 23. 
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• Tekniska bindningar 

Tekniska bindningar innebär att företag anpassar sig till varandra i något tekniskt avseende. Det 

kan handla om exempelvis en integrering eller anpassning av leverantörens och kundens tekniska 

system. En sådan anpassning kan kortsiktigt vara mycket svårt att ändra på.  

 

• Sociala bindningar  

En stor del av kontakterna mellan företag sker genom personliga kontakter och relationen 

kommer därför delvis att bestå av sociala inslag. Förtroende är något som byggs upp och med 

tiden så lär sig parterna att lita på varandra. Genom att utveckla de personliga kontakterna 

företagen sinsemellan upprätthåller man de sociala bindningarna. De sociala bindningarna blir en 

investering som innebär att det förtroende som skapats genom dessa, ger en viss stabilitet i 

nätverket.33 

 

Det är summan av de olika bindningarna som räknas och skapar stabila relationer vilka 

tillsammans kan bilda en trygg position mot kunderna. Om de bindningar som leverantören har 

till kunderna är starka, då minskar även konkurrenternas möjligheter till att få kunden att byta 

leverantör. För att behålla sina kunder bör därför företaget upprätthålla bindningarna så de inte 

försvagas men helst utveckla dem så de förstärks. Lyckade anpassningar mellan leverantör och 

kund gör det svårare för konkurrenter att komma emellan.34 

 

Vid olika tillfällen kan bindningarna försvagas och vid dessa tillfällen kan hot uppstå även mot 

etablerade leverantörer. Det kan röra sig om personalförflyttningar hos leverantören som 

påverkar de sociala bindningarna eller beslut om nya investeringar i produktionen hos kunden 

som påverkar den tekniska bindningen. Ett par viktiga funktioner som relationerna utför är att de 

skapar närhet till kunden vilket ger tillgång till information om behov och tekniska möjligheter. 

En leverantör som har en etablerad relation och en närvaro med sin kund har då en 

informationsfördel gentemot konkurrenterna genom en möjlighet till att kommunicera med 

varandra om de förändringar som kommer att ske i ett tidigt stadium.35 

 

För företag som har en marknadsmässigt ledande ställning på marknaden kan det vara möjligt att 

styra kundernas teknikval. Företaget kan uppnå starka bindningar utan att anpassa sig till de 

                                                 
33 Hammarkvist, K-O et al. 1982. ”Marknadsföring för konkurrenskraft”.  Sid 23-24. 
34 Ibid. Sid 75. 
35 Ibid. Sid 76. 
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individuella kundernas önskemål. Det kan dock krävas betydande resurser "nära kund" i form av 

teknisk service, lagerhållning, marknadskunskaper med mera.36 

 

Relevans 

Genom nätverkssynsättet går det att se hur kunder, leverantörer och konkurrenter via olika 

relationer kopplas samman i mejeribranschens nätverk. Hur dessa relationer underhålls har stor 

betydelse för företagets långsiktiga överlevnad.  

 

Olika typer av bindningar uppkommer som nämnt ur relationerna, och de som är mest relevanta 

för uppsatsen är tekniska bindningar samt sociala bindningar. Dessa bindningar är intressanta då 

uppsatsens syfte är att analysera och jämföra två beställningsmetoder för att se vilka faktorer som 

påverkar och bidrar till en långsiktig relation. Genom att införa ett IT-baserat beställningssystem, 

skiftar styrkan hos båda dessa bindningar där den tekniska bindningen stärks och den sociala 

bindningen försvagas. Huruvida skiftet påverkar kunden och förändrar relationen ska undersökas 

i denna uppsats.  

 

I ett nätverk där företag samverkar och har relationer till varandra är det betydelsefullt att alla 

parter är involverade. Involveringsteorin tar upp olika involveringsgrader och beskriver dessa. 

 

3.2.4 Involveringsteorin 
 
Teorin används för att förstå konsumentens beteende vid beslutsfattande. Konsumentens 

inköpsbeslut beror på graden av involvering med produkten eller inköpsprocessen. Det är viktigt 

för företagen att veta hur pass involverade deras kunder är, då de kan styra sin marknadsföring så 

de passar kunderna. Det finns två grader av involvering: hög- och låginvolvering. 

 

Höginvolvering 

Höginvolvering uppkommer när det förväntade inköpet är sammankopplat med hög upplevd risk 

och hög personlig relevans. En av riskerna är av finansiell karaktär, till exempel när 

konsumenten ska köpa något dyrt som en bil eller tvättmaskin, men det finns även andra risker 

som sociala och egoistiska. För att minska den upplevda risken i så stor utsträckning som 

möjligt, ägnar konsumenten mycket tid på informationssökning. Informationen fås fram genom 

                                                 
36 Hammarkvist, K-O et al. 1982. ”Marknadsföring för konkurrenskraft”. Sid 76. 
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bland annat media, ryktesspridning och utförliga broschyrer. Kunskapen som konsumenten får 

av all information leder till att denne utvecklar en attityd mot produkten innan köpet sker. Efter 

inköpet prövas produkten för att se om den lever upp till den förväntade kvaliteten som har 

byggts upp av den insamlade informationen. Om kunden blir nöjd leder detta till att företagets 

varumärke stärks hos denna kund vilket ökar kundlojaliteten.37 

Höginvolverade kunder gynnar företagen eftersom de inte är så priskänsliga. Dessa kunder sätter 

högre värde på relationen och har en högre lojalitet mot företaget. 

 

Låginvolvering 

Låginvolvering uppkommer, till skillnad från höginvolveringsprodukter, när produkterna är 

sammankopplade till låg upplevd risk. Flingor och tvättmedel är exempel på 

låginvolveringsprodukter. Dessa inköp sker relativt ofta, och då risken upplevs som låg så är 

informationssökningen passiv. Detta leder till att den låginvolverade konsumenten inte är lika 

mottaglig för information och reklam som vid en höginvolverad process. Den marknadsföring 

som fungerar bäst i denna situation är kort och repetitiv massreklam, samt fokus på pris, plats 

och produkt. Priset är en viktig faktor för den låginvolverade konsumenten. Attityden gentemot 

produkten utvecklas först när produkten används. Är kunden nöjd, lagras denna information för 

framtida inköp.38 

 

Relevans 

Mejeribranschen är en konkurrensutsatt bransch, därför är det viktigt att ta reda på graden av 

involvering hos kunderna. Höginvolvering och relationsmarknadsföring går hand i hand eftersom 

kunden värderar sin relation till företaget. Företaget kan då ta ett högre pris om de vårdar sina 

relationer väl. Låginvolvering och transaktionsmarknadsföring går också ihop, är kunderna 

låginvolverade bör företagen fokusera på lägre priser och kampanjer. I denna uppsats ska 

uppsatsförfattarna undersöka graden av involvering och se på hur kunderna påverkas av det nya 

beställningssättet.  

3.2.5 Totalkommunikation 
 
Kommunikation inom marknadsföring är en viktig del. Några olika kommunikationsformer är 

direktreklam, personlig försäljning, reklam och interaktiv kommunikation. En sammanslagning 

utav dessa bildar så kallad totalkommunikation. Det är den totala kommunikationseffekten som 

                                                 
37 Fill, C. 2002. “Marketing Communications”. Sid 96-99 
38 Fill, C. 2002. “Marketing Communications”. Sid 96-99. 
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fås när de olika formerna för kommunikation används samtidigt. Ett enskilt 

kommunikationsmedel som interaktionen mellan leverantörens kontaktperson och kunden eller 

mellan leverantörssystem och kunden, ska bidra till att en så bra totalkommunikation som 

möjligt uppnås. Syftet med totalkommunikationssynsättet är att företag ska kunna planera sin 

marknadskommunikation för att den ska bli så optimal som möjligt på både kort och lång sikt.39 

 

Kundens upplevda kvalitet beror på de förväntningar som finns och de erfarenheter kunden får 

med företaget. Ju mer dessa stämmer överens, desto bättre blir den upplevda kvalitén. 

Förväntningarna som byggs upp hos kunden beror på företagets löften. Dessa löften ges genom 

marknadsföringsåtgärder som PR-aktiviteter, personlig försäljning och reklam. Erfarenheterna 

påverkas både av den tekniska kvaliteten och av den funktionella kvaliteten. Med den tekniska 

kvaliteten menas vad kunden får rent fysiskt eller som en tjänst. Den funktionella kvaliteten 

uppstår i relationerna mellan företaget och dess kunder. Med den funktionella kvaliteten avses 

hur relationen fungerar ur kundens synvinkel. Det är en fråga om hur kunden upplever 

kontaktpersonens beteende men även hur olika system upplevs, fakturering, varuleverans, 

beställningssystem och reklamationshantering.40 

 

Den interaktiva marknadsföringen är en funktion av relationerna mellan kunden och de av 

företagets resurser som involveras i kundrelationen. Det finns fyra huvudtyper av 

interaktion/interaktiv marknadsföring, de är; a) mellan kontaktperson och kund, b) mellan 

företags system och kund, c) mellan företags fysiska omgivning och kund, d) mellan kunder 

sinsemellan.41  

 

I ett kommunikationsperspektiv är främst interaktionen mellan kunderna och kontaktpersonerna 

intressanta.42 Kontaktpersonen kan vara en anställd vars huvudsakliga uppgift är produktion, 

administration, ekonomi, kundservice. Dessa personer är inte professionella marknadsförare 

dock marknadsförare på deltid.43 Många i personalen skapar värde åt kunderna och de 

marknadsför företaget genom de olika tjänsteprocesserna. Gummesson nämner att vid interaktion 

mellan leverantörs personal och kund så är kunden även medproducent och kan påverka både 

                                                 
39 Grönroos, C. Rubinstein, D. 1986. ”Totalkommunikation”. Sid 5. 
40 Grönroos, C. Rubinstein, D. 1986. ”Totalkommunikation”. Sid 8. 
41 Ibid. Sid 9. 
42 Ibid. Sid 9. 
43 Gummesson, E. 2006. ”Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R”. Sid 82. 
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kvalitet och produktivitet med till exempelvis sitt beteende eller sitt humör. 44 När man tänker på 

att skapa goda servicemöten tänker de flesta oftast på mötet mellan kunden och leverantörens 

personal, men dessa marknadsföringstillfällen kan även ske i andra interaktioner. När 

Gummesson skriver om interaktion mellan kund och leverantörs system nämns hur viktigt det är 

att systemet är pedagogiskt och kundvänligt så kunden fungerar väl i miljön. Annars kommer 

kunden att uppleva relationen som mindre tillfredställande. Tjänsteföretag bör ta reda på vilka 

tillfällen som påverkar kundens relation till företaget och hur man bäst hanterar dem så att 

företaget stärker kundrelationerna.45  

 

Beroende på hur en kund upplever interaktionen med ett system, uppstår en 

kommunikationseffekt. Kunden får erfarenheter av att antingen få stöd av systemet (positiv 

reaktion) eller tvingas in i systemet (negativ reaktion). Den upplevelsen för de vidare till andra 

av företagets kunder, potentiella kunder och övriga i form av positiv, neutral eller negativ word-

of-mouth. Den effekten bidrar många gånger på ett avgörande sätt till den totala 

marknadskommunikationen.46  

 
Totalkvalitet/tjänstekvalitet 

Tjänster är subjektivt upplevda processer där produktion och konsumtion inträffar samtidigt. Vid 

tjänsteproduktionen samt konsumtionen av tjänsten förekommer interaktioner, dessa består av ett 

antal sanningens ögonblick mellan tjänsteleverantören och kunden. Händelserna i dessa 

tjänstemöten påverkar hur tjänsten upplevs. Tjänstekvalitet som den upplevs av kunden har två 

dimensioner, en funktionell dimension och en teknisk dimension. Den tekniska dimensionen 

handlar om vad kunden får och den funktionella hur kunden får det. Resultatet av 

tjänsteprocessen bildar kvalitetsupplevelsen. Företagets image kan även påverka vad kunden får 

för kvalitetsupplevelse. Ifall företaget har en stark positiv image kan företaget lättare komma 

undan mindre misstag än vad företag med en dålig image kan göra. Bilden av företaget fungerar 

som ett filter vad det gäller vad det gäller kundernas upplevelse av kvalitet. Funktionell kvalitet, 

teknisk kvalitet och företagets image bildar total kvalitet.47 

 

                                                 
44 Gummesson, E. 2006. ”Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R”. Sid 89. 
45 Ibid. Sid 91-92. 
46 Grönroos, C. Rubinstein, D. 1986. ”Totalkommunikation”. Sid 10. 
47 Grönroos, C. 2002. ”Service management och marknadsföring – en CRM ansats”. Sid 75-77. 
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Figur 3 Tjänstekvalitetens två dimensioner 

Egen illustration av Grönroos totalkvalitetsmodell 
 

 
Relevans 
De erfarenheter kunden får av interaktionen med leverantören påverkar relationen mellan dem. 

Därför kommer den funktionella kvaliteten studeras som handlar om hur relationen fungerar ur 

kundens synvinkel. I uppsatsen ska två beställningsmetoder analyseras och jämföras. Den första 

beställningsmetoden handlar om interaktion mellan leverantörens kontaktperson och kund, den 

andra metoden är interaktion mellan leverantörens system och kund. Beroende på hur en kund 

upplever interaktionen med ett system, uppstår en kommunikationseffekt. Det är därför intressant 

att undersöka hur kunderna upplever den "nya" relationen så att en långsiktig relation kan skapas 

samt att förhindra negativ ryktesspridning. 

3.2.6 Service profit chain 
 
Bland tjänsteföretag finns tre typer av marknadsföring och dessa beskrivs i 

marknadsföringstriangeln, Service profit chain. Dessa är extern, intern och interaktiv 

marknadsföring.  

 

Extern marknadsföring innefattar traditionell marknadsföring som reklam och personlig 

försäljning mot kunden. Interna marknadsföringen fokuserar på personalen och handlar om att 

utbilda och motivera de anställda samt att se till att det finns en fungerande stödfunktion på 

företaget där alla arbetar för att skapa kundnöjdhet. Interaktiv marknadsföring handlar om att den 

 

Total kvalitet 

Image 

Teknisk kvalitet:  
Vad 

Funktionell kvalitet:  
Hur 
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servicekvalitet som levereras beror på hur kunden upplever interaktionen vid tjänstemötet. Inom 

transaktionsmarknadsföring handlar det mer om vad kunden får medan inom 

tjänstemarknadsföring så ser man även till hur tjänsten levereras.  

 

Inom tjänstemarknadsföring ser man på marknadsföringen som en helhet där man inte kan arbeta 

isolerat med en typ av marknadsföring utan alla tre typer påverkar varandra. För att den externa 

och interaktiva marknadsföringen ska utfalla tillfredställande måste först den interna 

marknadsföringen fungera väl. Så tjänsteföretag måste fokusera både på kunderna och på sin 

personal. Det här beror på att intäkter ses hänga ihop med nöjda kunder vilket enligt teorin först 

kräver tillfredställd personal och att kommunikationen fungerar på tjänsteföretaget.48 

 
Figur 4 Service Profit Chain 

Egen illustration 

 
Relevans 
I uppsatsen ska undersökas hur den interaktiva marknadsföringen fungerar. Ifall den inte 

fungerar tillfredställande betyder det att något är fel i den interna marknadsföringen. Det kan 

exempelvis betyda att företaget utgått från att de tror att de vet vad kunden vill ha och skapar en 

färdig tjänst istället för att först fråga kunden. 

3.3 Teoretisk syntes 
 
Uppsatsen problemformulering lyder: Vilka faktorer är viktiga för mejeriföretagets långsiktiga 

överlevnad vid en omvandling av en rutinmässig kärntjänst? 

 

                                                 
48 Kotler, P et al. 1996. “Principles of marketing”. Sid 593, 596. 
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Då långsiktig överlevnad är målet bör relationsmarknadsföring vara en grundsten. 

Relationsmarknadsföring innebär en strävan efter långsiktiga relationer och inte 

engångstransaktioner. Så när företaget bygger sina relationer bör kunden ses mer som en partner 

än en kund. Då mervärdesskapande kan ske med eller utan kund är det viktigt att veta hur 

företagets och kundens relation ser ut. Då graden av kundens involvering påverkar vad kunden 

upplever som mervärde är det viktigt för företaget att undersöka hur pass engagerad kunden är 

och därefter skapa matchande kunderbjudanden. Goda relationer skapas via interaktion och 

kommunikation med kunderna vilket också bidrar till en högre involveringsgrad. Företaget bör 

sträva efter att skapa höginvolverade kunder då detta innebär att konkurrenshotet minskar samt 

att det möjliggör för företaget att ta ut ett högre pris.  

 

Nätverkssynsättet beskriver de olika bindningar som bildas mellan företaget och dess kunder och 

de relationer som utmynnar ur dessa. De bindningar som är mest intressanta för uppsatsen är de 

tekniska och de sociala bindningarna då syftet är att undersöka två olika beställningsmetoder för 

att hitta faktorer som kan bidra till en långsiktig relation. Genom införandet av ett IT-baserat 

beställningssystem så skiftar styrkan hos bindningarna och resulterar i att den tekniska 

bindningen stärks och den sociala bindningen blir svagare. Hur den förändringen påverkar 

kunden och relationen är vad som skall undersökas. Kunden kan uppleva stöd av systemet och få 

en positiv reaktion eller få en känsla av att tvingas in i systemet vilket ger en negativ reaktion. 

Det är därför viktigt att ta reda på och jämföra hur relationen fungerar ur kundens synvinkel i de 

bägge fallen, både med hur kunden upplever manuell beställning samt beställning via orderwebb, 

då de erfarenheter kunden får av interaktionen med leverantören påverkar relationen. Om 

interaktionen fungerar väl ökar den kundupplevda kvaliteten. Ifall den interaktiva 

marknadsföringen inte skulle fungera tillfredställande betyder det att fel ligger i den interna 

marknadsföringen. Det kan betyda att företaget utgått från att de tror att de vet vad kunden vill ha 

och skapar en färdig tjänst istället för att först fråga kunden vad de har för behov. 

 

3.3.1 Börmodell 
Nedanstående börmodell visar de två beställningssätten: manuell service samt orderwebben. För 

att företaget ska kunna fatta ett strategiskt strukturbeslut, behöver de ta reda på vilken nivå av 

involvering som kunderna har och ifall involveringen skiljer sig beroende på vilket 

beställningssätt som kunden använder sig utav. Om företaget har låginvolverade kunder kommer 

de att värdera ett lågt pris. Att konkurrera med priset kan fungera för ett företag med 

stordriftsfördelar, i annat fall kan inte företaget överleva långsiktigt. Har företaget 
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höginvolverade kunder är de däremot beredda att betala ett högre pris för produkterna. När 

företaget fattar ett strategiskt strukturbeslut som matchar kundernas nivå av involvering, ökar 

förutsättningarna för långsiktig överlevnad. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5 Börmodell 

Egen illustration av börmodellen 
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3.4 Teoretisk referensram 
 
Uppsatsens syfte är att analysera och jämföra två beställningsmetoder för att se vilka faktorer 

som påverkar och bidrar till en långsiktig relation.  

 

Syftet ligger till grund för de teorier som tidigare nämnts. Ur dessa teorier har relevansen tagits 

fram och utifrån relevansen har faktorer operationaliserats till mätbara variabler.  

Då långsiktiga relationer är målet är detta uppsatsens beroende variabel. De oberoende 

variablerna redovisas nedan. 

 
 
Faktorer  Oberoende variabel Resultat 
1. Involvering Hög involvering Långsiktig relation 
  Låg involvering Kortsiktig relation 
 
2. Bindningar Starka bindningar Hårda nätverk 
    Tekniska/Sociala Svaga bindningar Lösa nätverk 
 
3. Funktionell kvalitet Hög funktionell kvalitet Hög kundnöjdhet 
  Låg funktionell kvalitet Låg kundnöjdhet 
 
4. Mervärde  Högt mervärde Hög kundlojalitet 
  Lågt mervärde Låg kundlojalitet  
 
 
Teorier:  

1. Involveringsteorin 
2. Nätverkssynsättet 
3. Funktionell kvalitet 
4. Mervärdesteorin 

 
 

De variabler som nämnts kommer visa på ifall det finns förutsättningar för långsiktiga relationer. 

Empirin utgörs av en intervju samt en enkätundersökning.  

 

Graden av involvering kommer att undersökas för att se hur pass engagerade kunderna är i 

företaget. Finns det goda relationer bidrar det till en högre involveringsgrad. Om kunderna är 

höginvolverade så ökar detta förutsättningarna för långsiktiga relationer eftersom höginvolverade 

kunder är mer benägna för återköp och kontakt. Bland de höginvolverade kunderna hittas även 

relationskunderna. Om kunderna däremot är låginvolverade, minskar förutsättningarna för 
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långsiktiga relationer eftersom kunderna inte har något intresse för en relation. 

Transaktionsinriktade kunder är låginvolverade kunder. 

 

Då den IT-baserade beställningstjänsten ska ersätta manuell beställning helt och hållet, innebär 

detta att den tekniska bindningen stärks och den sociala bindningen försvagas vid den 

rutinmässiga beställningen på grund av att företagets kontaktperson ersätts med ett 

beställningssystem. Hur den förändringen påverkar kunden och relationen är vad som skall 

undersökas. Olika styrkor på bindningarna beror delvis på hur pass engagerade kunderna är. 

Exempelvis låginvolverade kunder är nödvändigtvis inte i samma behov av starka sociala 

bindningar som höginvolverade utan prioriterar pris och snabbhet. Starka bindningar ger 

förutsättning för hårda nätverk och långsiktiga relationer. 

 

Den funktionella kvaliteten, hur kunden upplever beställningsförfarandet skall undersökas för 

att ta reda på hur kundens erfarenheter vid beställning påverkar relationen. Goda erfarenheter ger 

en hög kundnöjdhet, vilket leder till långsiktiga relationer.  

 

Mervärde kommer att undersökas genom att fråga kunderna vad som genererar värde i och 

utöver beställningsförfarandet. Ett starkt upplevt mervärde i det nya beställningsförfarandet bör 

leda till en högre kundlojalitet och därmed stärka relationen. 
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4. Empiri    
 
 
I detta avsnitt presenteras empirin som har tagits fram. Avsnittet inleds med en kort 

företagsbeskrivning av Arla Foods samt en presentation av projektet TOM och 

beställningssystemet orderwebben. Sedan följer en sammanställning av kundenkäten. 

 
 

 
Figur 6 Arlas logotyp 

http://www.mediawizard.arlafoods.com/Main.asp 

 

4.1 Företagspresentation 

4.1.1 Arla Foods  
Arla Foods är den största aktören i mejeribranschen på den Svenska marknaden. Företaget är en 

rikstäckande aktör som levererar sina produkter över hela landet. Det har en historia på över 

hundra år. Namnet Arla har dock endast använts sedan 1975 då det också fick sin logotyp 

Arlakon. År 2000 sker en fusion mellan Arla och det danska mejeriföretaget MD Food och 

därmed skapas Arla Foods.49 

 

Arla Foods är ett globalt företag med försäljningskontor i 27 länder och produktion i 12 länder. 

Företagets mejeriprodukter exporteras till större delen av världen och flera av produkterna säljs 

under välkända varumärken.50 

 

Arla Foods kunder består av dagligvaruhandel, restauranger, skolor med flera. Leveranser sker 

till över 12 000 butiker, storhushåll och restauranger. Till butikerna har företaget ofta leveranser 

sex dagar i veckan.51 

                                                 
49 http://www.arlafoods.se/om-foretaget/historik/arla-genom-aren/?h?h=1 
50 http://www.arlafoods.se/om-foretaget/vad-ar-arla/ 
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Beställning av produkter sker rutinmässigt och ofta dagligen. Det sker via olika system som ofta 

används av de större livsmedelskedjorna eller genom kundcentret via manuellt ordertag där 

kunderna ringer in eller blir uppringda av Arla Foods personal.52 

 

4.1.2 TOM-projektet 
 
År 2005 startades TOM-projektet. TOM står för Total Order Management. Projektet innebar dels 

att Arla skulle centralisera orderkontoren som tidigare låg utspridda i landet till ett gemensamt 

kundcenter i Stockholm och dels att ett nytt IT-baserat beställningssystem skulle tas fram. 

Beställningssystemet kallas för Orderwebben och skall erbjuda kunderna ett bekvämare och mer 

effektivt ordersätt än manuellt ordertag.53 

 

Det IT-baserade beställningssystemet skulle implementeras i tre faser med start 2005 för att 

sedan avslutas i januari 2009 då Arla helt skall upphöra med manuellt ordertag. Arlas ambition 

med projektet är att elektronisk order ska effektivisera och förbättra för kundcentret samt att vid 

orderläggningen ge kunderna större flexibilitet, stöd och användbar information.54 

 
 

 
Figur 7 Arlakon 

http://www.mediawizard.arlafoods.com/Main.asp 

                                                                                                                                                             
51 http://www3.arla.se/Default____19977.aspx 
52 Intervju med Arla Foods 
53 Intervju med Arla Foods 
54 Intervju med Arla Foods 
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4.2 Intervjun med Arla 
 
Intervjun gjordes med Arlas kundprojektledare Bo Lindwall. Syftet med intervjun var att få 

bakgrundsinformation om mejeribranschen och om TOM-projektet som har lett till 

beställningssystemet orderwebben. Uppsatsförfattarna hänvisar till bilaga 1 för en mer utförlig 

version av intervjun. 

4.3 Sammanställning av kundenkäter 
 
Enkäten postades ut i 74 exemplar till Arlakunder från Skåne till Norrland. Kunderna 

kontaktades sedan per telefon för uppföljning och svaren skrevs ner av uppsatsförfattarna. 

Svarsfrekvensen blev 30 % vilket innebar svar från 22 stycken företag. Empirin är baserad på 

dessa 22 företag där 11 företag är manuella ringkunder (framöver betecknas de som 

”ringkunder”) och 11 företag använder orderwebben för att göra sin beställning. 

 

De första fem enkätfrågorna är bakgrundsfrågor till kunderna. De har ställts för att ta reda på 

vem som beställer, hur de beställer, vilken mängd det handlar om, hur länge de använt 

beställningsmetoden och hur ofta de gör sin beställning. En sammanställning kring dessa 

bakgrundsfrågor kommer att finnas tillgänglig som bilaga 4 & 5 tillsammans med de andra 

svaren.  

 

Från och med fråga sex börjar de olika variablerna att beröras.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fråga sex var riktad mot ringkunderna där de ombads svara på ifall de ofta haft samma 

kontaktperson och hur det i så fall påverkat dem. De flesta hade haft samma kontaktperson och 

ansåg även att det påverkat deras relation positivt. Utav de som inte haft en och samma 

kontaktperson ville två av de tre respondenter gärna ha det. 

     Relationer 
 

    Bindningar 

Funktionell kvalitet 
 

      Mervärde 
 

     Involvering 
 



 34

 

På frågan ifall de tidigare haft ett annat beställningssätt var det ingen av de manuella 

ringkunderna som hade beställt annat än via telefon. Bland orderwebbkunderna hade däremot 

nästan hälften av dem tidigare använt annan beställningsmetod och två respondenter hade 

tidigare varit ringkunder. Fler respondenter bland ringkunderna såg ett mervärde i själva 

beställningsförfarandet. Bland orderwebbkunderna var det fler som var neutrala gentemot 

beställningsförfarandet. 

 
 

Mervärde 

Fråga 8. Ringkund: Hur ser ni på 

beställningsförfarandet totalt sett?

Nödvändigt 

ont . 1

Ger mig 

mervärde . 7

Neutral. 3
Nödvändigt ont 

Neutral

Ger mig mervärde 

Fråga 8. Orderwebbkund: Hur ser ni på 

beställningsförfarandet totalt sett?

Neutral. 7

Nödvändigt 

ont . 0
Ger mig 

mervärde . 4
Nödvändigt ont 

Neutral

Ger mig mervärde 

 
 
Fråga nio var en öppen fråga där respondenten skulle beskriva de mervärden som uppstår vid 

beställningen och där blev det många olika svar.  Fråga tio var även den en öppen fråga där 

kunden fick komma med förslag till förbättringar. Även där var responsen varierad. Se bilaga 4 

& 5 för sammanställning av resultat. 

 

I fråga elva ställdes frågan hur stor del av den totala kontakten med Arla som utgör beställning 

av varor. Där svarade nästan samtliga respondenter att beställningstillfället är den totala 

kontakten/interaktionen de har med Arla. I vissa fall har respondenterna kontakt med chauffören 

som levererar varorna och ett fåtal får besök av en säljare vid ungefär ett tillfälle per år. 

Följdfrågorna var ifall kontakten med Arla är viktig och ifall respondenterna önskar mer kontakt. 

Här skiljde sig svaren stort mellan ringkunder och orderwebbkunder. Bland ringkunderna 

upplevde åtta av elva kontakten med Arla som viktig medan endast fyra av orderwebbkunderna 

ansåg deras kontakt som viktig.  
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Involvering/Bindningar 
 

Fråga 12. Ringkund: Är kontakten med Arla viktig 

för er som kund?

Ja. 8

Nej. 3

Ja

Nej

Fråga 12. Orderwebbkund: Är kontakten med Arla 
viktig för er som kund?

Ja. 4

Nej. 7

Ja

Nej

 
 
Utöver den kontakt som sker vid beställningen ville sex av elva ringkunder ha mer kontakt med 

Arla, bland orderwebbkunderna endast tre. Resterande respondenter ansåg kontakten som 

tillräcklig och ingen önskade mindre kontakt med Arla. 

                                             

Fråga 13. Ringkund: Utöver den kontakt som sker vid 

beställning av varor, anser ni att ni har tillräcklig 

kontakt med Arla?

Nej, önskar 

mer kontakt. 6

Ja, tillräckligt. 

5

Önskar mindre 

kontakt. 0
Nej, önskar mer
kontakt

Ja, tillräckligt

Önskar mindre kontakt

Fråga 13. Orderwebbkund: Utöver den kontakt som 

sker vid beställning av varor, anser ni att ni har 

tillräcklig kontakt med Arla?

Nej, önskar 

mer kontakt. 3

Ja, tillräckligt. 

8

Önskar 

mindre 

kontakt. 0
Nej, önskar mer
kontakt

Ja, tillräckligt

Önskar mindre
kontakt

 
 
 

Funktionell kvalitet/relationer 
 
Fråga 14, 15 och 16 är frågor rörande upplevd kvalitet som påverkar relationen. Kunderna ska 

gradera upplevd pålitlighet, trygghet och personalens kunskap på kundcentret. Pålitlighet 

gentemot beställningsförfarandet gav ett betyg på 5.5 av 6 möjliga bland båda 

undersökningsgrupperna. Känsla av trygghet i att varorna kommer levereras fick ett betyg på 5.1 

av ringkunderna och 4.8 av orderwebbkunderna, även där var högsta betyget 6. Frågan om Arlas 

personal är kunnig och kan svara på eventuella frågor hade ett ja eller nej-alternativ. Huvuddelen 

av samtliga respondenter svarade ja på den frågan. Endast två av orderwebbkunderna svarade 

nej.  

På fråga 17 ska de viktigaste faktorerna till att Arla används som leverantör rangordnas. 

Respondenterna skulle välja på fyra alternativ och dessa var Tillgänglighet, Priset, Arlas image 

och Arlas produkter. Förstavalet blev Arlas produkter bland bägge undersökningsgrupperna.  
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Involvering 
 

Fråga 17. Ringkund: Rangordna de viktigaste 
faktorerna till att ni använder Arla som er leverantör

Tillgänglighet

2 Pris

1

Arlas image

1

Arlas 

produkter

7

0

2

4

6

8

Val 1

Tillgänglighet Pris Arlas image Arlas produkter

Fråga 17. Orderwebbkund: Rangordna de viktigaste 

faktorerna till att ni använder Arla som er leverantör

Tillgänglighet

3
Pris

2 Arlas image

0

Arlas 

produkter

6
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Andra-, tredje- och fjärdehandsvalet skiljde sig sedan vilket visas i diagrammen nedan: 

 

Fråga 17. Ringkund: Sammanställning
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Funktionell kvalitet 
 

I fråga 18 visas ifall kunderna upplever att beställning tar lång tid. På en skala från ett till sex där 

ett är ”rimlig tid” och sex ”lång tid” gav ringkunderna betyget 1.5 och orderwebbkunderna 

betyget 1.9. Följande fråga visar på hur lång tid det tar att komma igång med orderbeställningen. 

Det är samma skala från ett till sex där ett är ”rimlig tid” och sex ”lång tid”. Det kan handla om 

kötid i kundcentret eller att exempelvis logga in på orderwebben. Ringkunderna som kontaktar 

kundcentret eller blir uppringda gav betyget 1.5 och orderwebbkunderna betyget 1.6. På frågan 

ifall kunden upplever några svårigheter i att lämna sin beställning fanns endast alternativen att 

det är enkelt eller att det är komplicerat. Ingen av respondenterna ansåg att deras beställningssätt 

var komplicerat.  
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Fråga 21 tar upp orderstopptiden som är den tid då kunden senast måste ha lämnat sin 

beställning. Frågan ger svar på ifall orderstopptiden är rätt satt för kunden eller ifall kunden vill 

ha möjlighet att skjuta på den något. Svaret var likartat bland både ringkunder och 

orderwebbkunderna. Åtta av elva ringkunder samt sju av elva orderwebbkunder ansåg 

orderstopptiden som tillräcklig. Frågan kunde även kommenteras öppet vilket några respondenter 

valde att göra.  

 

Nästa fråga handlar om ifall kunden känner att de behöver ta kontakt med kundcentret efter lagd 

beställning av någon anledning. Svaren var likartade mellan de olika beställningssätten, sju av 

elva ringkunder svarade ”aldrig” samt fyra respondenter svarade ”sällan”. Bland 

orderwebbkunderna svarade sex av elva att de aldrig behövde kontakta kundcentret efteråt 

medan fyra svarade sällan och en person svarade ofta. Fråga 23 är en öppen fråga där kunderna 

får komma med önskemål kring beställningsförfarandet. Det lämnades där en hel del intressanta 

synpunkter från respondenterna.  

 

Sista sidan i enkäten är tvådelad och behandlar följande faktorer: igenkännande, förståelse, 

bemötande och kommunikation.  

Respondenterna ombads först att värdera hur värdefulla faktorerna är för dem och sedan värdera 

samma faktorer efter hur de upplever dem vid beställning eller vid kontakt med kundcentret. 

Frågorna om betydelse graderas från ett till sex där ett står för ”ingen betydelse” och sex för 

”stor betydelse”. I första delen handlar det om hur betydelsefulla respondenterna anser att 

faktorerna är. Generellt sett graderades faktorerna högre av ringkunderna än av 

orderwebbkunderna. 
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I den andra delen handlar det om hur kunden faktiskt upplever dessa faktorer vid kontakten med 

Arla. Frågorna om upplevelse graderas från ett till sex där ett står för ”instämmer ej” och sex för 

”instämmer helt”. Även här graderades faktorerna högre av ringkunderna jämfört med 

orderwebbkunderna. 

Funktionell kvalitet 

Ringkund: Upplevelse sammanfattning
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Orderwebbkund: Upplevelse sammanfattning
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Vid jämförelse av ”betydelse” och ”upplevelse” skiljer sig betyget en del. Den faktiska 

upplevelsen av de olika faktorerna är lägre på alla punkter utom en för både ringkunder och 

orderwebbkunder. Bemötande når upp till ringkundernas krav medan förståelse överstiger 

orderwebbkundernas krav. 
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5. Analys  
 
 
I detta kapitel kommer uppsatsförfattarna att analysera empirin från kundenkäterna utifrån 

uppsatsens variabler som har operationaliserats fram från de relevanta teorierna. 

 
 

5.1 Involvering 
Utifrån empirin anser ringkunderna att samma kontaktperson har påverkat relationen till Arla 

Foods på ett positivt sätt, vilket tyder på att de är höginvolverade. Att majoriteten av 

ringkunderna anser att kontakten med Arla Foods är viktig och dessutom önskar mer kontakt 

visar på att de önskar en tvåvägskommunikation, detta är typiskt för en höginvolverad kund samt 

aktiva relationskunder. 

 

Vid val av den viktigaste anledningen till att ha Arla Foods som leverantör fanns två faktorer 

som syftade till höginvolvering och två faktorer som syftade till låginvolvering. Produkter och 

image är höginvolveringsfaktorer medan pris och tillgänglighet är låginvolveringsfaktorer. Arla 

Foods produkter valdes som den mest avgörande faktorn, endast en ringkund valde priset som 

försthandsval. Detta visar också på en generellt hög grad av involvering hos ringkunderna.  

Gällande faktorerna igenkännande, förståelse, bemötande och kommunikation, graderades dessa 

som väldigt betydelsefulla för ringkunderna. Faktorerna är viktiga för relationen mellan 

kunderna och Arla Foods och då höginvolverade kunder strävar efter en relation, tyder den höga 

graderingen på en hög grad av involvering. 

 

Hos orderwebbkunderna var det fler respondenter som var neutrala gentemot 

beställningsförfarandet jämfört med ringkunder. Några såg dock ett mervärde i tjänsten och det 

var inga som ansåg att beställning var negativ. Utav de två respondenter som tidigare varit 

ringkunder upplevde den ena ett mervärde i orderwebben. Kontakten med Arla Foods är mindre 

viktig för orderwebbkunderna och majoriteten tyckte att de har tillräckligt med kontakt. Detta 

tyder på att involveringsgraden är lägre jämfört med ringkunderna, orderwebbkunderna är så 

pass involverade som det krävs av dem vid beställning. Det här är ett beteende som stämmer in 

på passiva relationskunder som sällan utnyttjar möjligheten till interaktion. Vid gradering av 

vilken faktor som är viktigast för att Arla Foods används som leverantör, valde majoriteten sex 

av elva respondenter Arla Foods produkter som förstahandsval vilket är en 
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höginvolveringsfaktor. Dock visade det sig att något fler bland orderwebbkunder valde pris och 

tillgänglighet som förstahandsval, vilket är synonymt med låginvolvering. Det kan därför tolkas 

som att det sker en förskjutning och att orderwebbkunderna blir mindre höginvolverade. 

 

Slutligen har det även visat sig att betydelsen av faktorerna igenkännande, förståelse, bemötande 

och kommunikation vid kontakt med kundcenter graderas som lite mindre betydelsefulla bland 

orderwebbkunderna. Detta tyder på att minskad kontakt med personalen har lett till att dessa 

relationsfaktorer får mindre betydelse för kunden, som därigenom blivit mindre involverad. 

 

Orderwebbkunderna är inte heller lika noga med att kommentera upplevelsen av deras kontakt 

med kundcentret. De sa vid flera tillfällen att ”det är väl samma betyg där” och menade på att 

värderingen av olika faktorer och upplevelsen av dem får samma betyg. Manuella ringkunder 

visade på en mycket större vilja att kommentera den faktiska upplevelsen av deras kontakt med 

kundcentret. Viljan ringkunderna har till att kommentera upplevelsen av hur de blir bemötta när 

de lägger sin beställning eller är i kontakt med kundcentret är ett tecken på höginvolvering. Den 

mer loja attityden till att kommentera kontakten med kundcentret hos orderwebbkunderna kan till 

viss del bero på mindre kontakt men även tyda på lägre involveringsgrad. 

 

Vid en jämförelse av hur pass involverade ringkunderna och orderwebbkunderna är så finns en 

högre grad av involvering hos de respondenter som är ringkunder. De respondenter som 

använder orderwebben är mindre involverade vilket kan minska förutsättningarna för långsiktiga 

kundrelationer för Arla Foods då orderwebbkunderna har ett mindre intresse för en relation. 

 

5.2 Bindningar 
Interaktionen mellan Arla Foods personal och ringkunderna har tydligt påverkat relationen och 

skapat sociala bindningar som resulterat i att de blivit höginvolverade. En och samma 

kontaktperson har troligen även det bidragit till att fler ringkunder upplever ett högt mervärde i 

beställningsförfarandet än orderwebbkunder. Hos både ringkunder och orderwebbkunder har det 

framkommit att beställningen utgör en betydande eller total del av kommunikationen till Arla 

Foods. Den övriga kontakten sker främst med chaufförer och i sällsynta fall även med säljare. Ur 

bindningssynpunkt innebär detta att orderwebbkunderna har så gott som ingen personlig kontakt 

med Arla Foods om allt fungerar som det ska.  
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Detta innebär att vid övergång från manuell beställning till orderwebben minskar den sociala 

bindningen drastiskt eller försvinner helt och den tekniska bindningen tar istället vid. När 

kommunikationen och den sociala biten minskar då det manuella ordertaget upphör och teknik i 

form av orderwebben ersätter den mänskliga kontakten kan det bli svårt att behålla en hög 

involveringsgrad bland kunderna. Detta har bekräftats utifrån respondenternas svar. 

5.3 Funktionell kvalitet 
Empirin visar att ringkunderna upplever att det är enkelt att beställa genom att ringa eller bli 

uppringda. De anser att det tar rimlig tid att komma igång och lägga en beställning. När en 

beställning är gjord känner majoriteten av ringkunderna en hög pålitlighet i att beställningen är 

mottagen och korrekt registrerad. Kunderna känner även trygghet i att varorna kommer att 

levereras samt att de får rätt varor. Detta innebär att kunderna inte borde känna något behov av 

att kontakta Arla Foods efter sin beställning vilket även överensstämmer med svaren från 

enkäten. Samtliga ringkunder anser att Arla Foods personal är kunnig och kan hjälpa till. 

Ringkunderna ansåg även att orderstopptiden var tillräckligt tilltagen. Skulle det hända att 

kunden glömmer ringa in sin beställning så kontaktar Arla Foods kunden innan orderstopptiden 

tar slut, vilket är uppskattat. Dessa svar tyder på att den funktionella kvaliteten på den manuella 

beställningstjänsten är hög eftersom alla ringkunder, med undantag från ett fåtal, uppger att de är 

nöjda.  

 

Orderwebben upplevs som ett enkelt och smidigt beställningssätt av användarna. I jämförelse 

med ringkundernas svar tar det lite längre tid att lämna en order men tiden anses ändå som 

acceptabel. Tiden för att komma igång och lägga sin beställning anses även den som rimlig då 

orderwebben upplevs som relativt användarvänlig. Även bland orderwebbkunderna finns en hög 

pålitlighet till att beställningen är mottagen och korrekt registrerad. Däremot känner 

orderwebbkunderna sig otrygga i större utsträckning när det gäller ifall beställningen verkligen 

kommer att levereras. Det är dock inte någon direkt skillnad i hur orderwebbkunder och 

ringkunder anser att de behöver kontakta Arla Foods efter lagd beställning. Den största delen av 

orderwebbkunderna ansåg att Arla Foods personal var kunnig och kunde besvara deras frågor. 

Orderstopptiden är tillräcklig för de flesta av orderwebbkunderna. Enligt Arla Foods ska en av 

fördelarna med systemet vara att ge kunden mer flexibilitet i orderläggningen och ge kunden 

möjlighet att lägga sin beställning när det passar denne i högre utsträckning. Vid en jämförelse 

med ringkunderna är det ändå fler ringkunder som upplever att orderstopptiden är tillräcklig.  
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Samtliga respondenter fick även ange vilken betydelse följande faktorer hade för dem: 

igenkännande, förståelse, bemötande och kommunikation. Sedan fick de gradera den faktiska 

upplevelsen vid kontakt med Arla Foods. Vid en jämförelse av betydelsen av faktorerna och 

upplevelsen av dem går det se att kundcentret inte riktigt når hela vägen fram när det gäller att 

bemöta kunderna. Upplevelsen av kontakten med Arla Foods kundcenter skiljer även lite mellan 

ringkunder och orderwebbkunder. Orderwebbkunderna har dock i flera fall inte haft lika stor 

kontakt med kundcentret som ringkunderna.  

 

Som helhet är den funktionella kvaliteten relativt hög bland samtliga respondenter. Utifrån 

empirin går det att urskilja vissa skillnader som kan tolkas som att den funktionella kvaliteten är 

något högre bland ringkunderna. Totalt sett finns en hög kundnöjdhet vilket ger förutsättningar 

för långsiktiga relationer. 

 

5.4 Mervärde 
Den större delen av ringkunderna upplevde att ett mervärde finns i beställningsförfarandet. Bland 

annat tycker de att det är tryggt, smidigt och trevligt att beställa från samma person, kunderna 

upplever att personalen levererar en hög service samt uppskattar att de blir igenkända. 

 

Bland orderwebbkunderna var det några färre respondenter som upplevde ett mervärde. Bland de 

som såg mervärde i beställningen, tyckte de bland annat att orderwebben gav en god överblick på 

exempelvis tidigare beställningar, att det är praktiskt att kunna lägga upp en egen 

beställningslista samt att den ger en större frihet för kunden att lägga beställningen när det passar 

kunden samt koll på det ekonomiska läget. Det upplevs även som positivt att kunna ändra på sin 

beställning utan att behöva kontakta kundcentret. 

 

Att både ringkunder och orderwebbkunder finner mervärde i sina respektive beställningssätt är 

positivt. Det innebär att Arla Foods har lyckats ta fram ett nytt beställningssystem som fungerar 

för kunderna. Dock visar orderwebbkunderna på att attityden gentemot beställning och Arla 

Foods har förskjutits något eftersom de verkar bli mer neutrala och de anser även att kontakten 

med Arla Foods blir mindre viktig. Detta är någonting som Arla Foods borde uppmärksamma för 

att bevara sina relationer. 
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6. Resultat  
 
 
I detta avsnitt presenteras resultatet som har tagits fram ur empiri- och analysavsnittet. 

Resultatet ska ta ställning till och besvara uppsatsens syfte. 

 
 
Syftet med denna uppsats är: att analysera och jämföra två beställningsmetoder för att se vilka 

faktorer som påverkar och bidrar till en långsiktig relation. 

 

De sociala bindningarna dominerar bland ringkunderna. Dessa är starka bindningar då kunderna 

anser att kontakten med Arla Foods är viktig och de vill dessutom ha mer kontakt. Analysen 

visar på att ringkunderna är höginvolverade och aktiva relationskunder. Ringkunderna graderar 

relationsfaktorerna högt då de värdesätter dessa och de finner även ett flertal mervärden i att 

beställa via telefon. Så kommunikationen och den personliga relationen värdesätts högt av dessa 

kunder.  

 

Orderwebbkunderna anser inte att kontakten med Arla Foods är lika viktig och de vill heller inte 

ha mer kontakt. Detta är tecken på låginvolvering. De starka sociala bindningarna försvinner och 

den tekniska tar över när orderwebben i stort blir den totala kontakten med Arla Foods, där 

orderwebbkunderna endast interagerar med beställningssystemet. Kunderna förlorar här den 

sociala relation som tidigare har gett dem ett högt värde. 

 

Övergången till orderwebben innebär att kunderna kommer att bli mer neutrala i deras 

involveringsgrad, dock inte låginvolverade på kort sikt. Det har bland annat visat sig i att 

orderwebbkunderna valt Arla Foods produkter framför lågt pris som viktigaste faktor till att de 

använder Arla Foods som leverantör, vilket tyder på att de inte är låginvolverade. De finner 

också ett visst mervärde i beställningssystemet. Orderwebbkunderna är således passiva 

relationskunder vilka är nöjda med vetskapen om att Arla Foods finns till hands ifall det skulle 

behövas. Det upplevs bland både ringkunderna och orderwebbkunderna att det finns en relativt 

hög funktionell kvalitet i både hur beställning samt hur relationen fungerar vilket leder till en hög 

kundnöjdhet trots olika förutsättningar.  
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Att orderwebbkunderna är mer neutrala, vilket innebär en lägre grad av involvering jämfört med 

ringkunderna, leder till att förutsättningarna för långsiktiga relationer minskar när ringkunderna 

går över till orderwebben. Kunderna är fortfarande höginvolverade men har blivit passiva. Det 

blir svårt att upprätthålla relationen vid en övergång till orderwebben. På lång sikt resulterar 

detta i att kunderna blir låginvolverade om inget görs för att upprätthålla kundernas engagemang.  
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7. Slutsats & diskussion 
 
 
I detta avsnitt diskuterar uppsatsförfattarna sig fram till slutsatsen som ska svara på uppsatsens 

problemformulering. 

 

 
Uppsatsens frågeformulering lyder: Vilka faktorer är viktiga för mejeriföretagets långsiktiga 

överlevnad vid en omvandling av en rutinmässig kärntjänst? 

7.1 Slutsats 
I bakgrunden framgår det att den personliga kontakten med mejeriföretagen har minskat med 

tiden, vilket har resulterat i ett ökat avstånd mellan mejeriföretag och kund. Samtidigt präglas 

branschen av hög konkurrens. Det har blivit allt viktigare att arbeta för att behålla sina befintliga 

kunder. Detta kan göras genom att skapa mervärde utöver kärntjänsten.  

 

Analysen och resultatet visar på att goda kundrelationer är en grundläggande faktor för 

långsiktig överlevnad. Då goda kundrelationer innebär tvåvägskommunikation, är en 

förutsättning att kunderna är höginvolverade. Undersökningen visar att de kundrelationer som 

skapats genom den personliga servicen med en kontaktperson har gett mervärde bland de 

höginvolverade kunderna. En anpassning från båda parter i form av samarbete är en 

förutsättning för långsiktiga relationer där bägge ger och tar av sina kunskaper, åsikter och 

önskemål. På så sätt kan företagen skapa skräddarsydda erbjudanden med rätt kvalitet till sina 

kunder. Det resulterar i en hög kundnöjdhet och återkommande kunder. 

 

Vad som blir viktigt när de aktiva ringkunderna istället blir passiva orderwebbkunder är att 

arbeta med tillgänglighet och att informera kunderna om att mejeriföretaget finns tillgängligt för 

dem så att de verkligen känner att de kan och har möjlighet att ta kontakt med sin leverantör om 

de skulle önska det. Det här överensstämmer starkt med den taktik Arla Foods har att i samband 

med införandet av orderwebben arbeta för en högre tillgänglighet och effektivitet i kundcentret. 

En del av orderwebbens syfte är att avlasta personalen med deras ordertag vilket gör att de kan 

koncentrera sig på att arbeta mer med kundfrågor. 
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Resultatet visar på en ökad risk för låginvolvering bland orderwebbkunderna på lång sikt. Då 

långsiktiga relationer och långsiktig överlevnad eftersträvas, är det därför viktigt för företaget att 

arbeta med sina kundrelationer och med samarbete som grundar sig på kommunikation och 

kontakt. Detta kan dock bli problematiskt i samband med användandet av orderwebben eftersom 

tjänsten minskar kontakten mellan parterna och även kundernas intresse till kontakt.   

 

7.2 Diskussion 
Som ersättning för den förlorade relationen vid övergången till orderwebben borde det framöver 

satsas på någon form av sociala aktiviteter mellan Arla Foods och deras kunder, där det ges 

möjlighet att stärka banden mellan dem. Även ifall vissa kunder inte vill ta del av dessa 

aktiviteter är det ett sätt för Arla Foods att signalera att de bryr sig om sina kunder, vilket blir allt 

viktigare att förmedla på en konkurrensutsatt marknad samt när avståndet ökar mellan parterna. 

 

 

 



 47

8. Kritisk granskning 
 
Tillsammans med Arla Foods har ett urval utav lämpliga kunder i förväg valts ut för 

undersökningen. Dessa kunder är inte slumpmässigt utvalda, det kan därför finnas en risk för att 

urvalet inte kan representera kundpopulationen på ett rättvisande sätt. Vidare har enkäten endast 

gått ut till 74 stycken kunder varav 22 av dessa besvarade enkäten. Respondenterna utgör 30 % 

vilket ändå är en god svarsfrekvens. Vi hade önskat en ännu högre andel respondenter men trots 

det har vi hittat skillnader mellan de två undersökningsgrupperna. Utskicket av enkäten gjordes 

per post och sedan blev kunderna kontaktade per telefon för att besvara frågorna. Vi kan därför i 

viss grad ha påverkat respondenterna när vi har läst upp frågorna med vårt tonfall eller när 

respondenterna har haft funderingar kring enkäten och vi har försökt förtydliga frågorna.  

 

Vi anser att de faktorer som har använts har varit relevanta för det problem som vi har undersökt. 

Den informationsinsamling som har gjorts har även känts relevant för det ämne som undersökts. 

Fler faktorer än de som vi har tagit hänsyn till kan ha påverkat resultatet. 

 

9. Vidare forskning 
 
Denna uppsats har utgått ifrån ett kundperspektiv där vi har undersökt hur en ny tjänst kan 

påverka kunden på lång sikt. Det kan vara av intresse att undersöka omstruktureringen ifrån ett 

säljarperspektiv. Detta för att se hur den interna strukturen och marknadsföringen fungerar i 

företagen och för att se hur mervärde skapas i företaget när nya produkter och tjänster tas fram. 

Det är intressant eftersom man kan hitta faktorer som företagen kan påverka för att öka sina 

förutsättningar för långsiktig överlevnad. Det skulle även vara intressant att upprepa 

undersökningen om några år när alla ringkunderna har gått över till samt använt sig utav 

orderwebben en längre tid. En sådan undersökning kan antingen bekräfta eller dementera vår 

undersöknings resultat att orderwebbkundernas involveringsgrad sakta men säkert minskar.  
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Bilaga 1: Intervjun 
 
Intervju med Bo Lindwall, Arla Foods 
12 november 2009 
 
Vad finns det att säga om Arlas image? 
Arla har en lång tradition som företag och alla i Sverige har någon relation till Arlas produkter. 
Det har lanserats en ny logotyp för att stärka företagets gröna profil, Arla – Closer to nature. 
Viktigt att vara trovärdig som aktör för Arla. 
 
Hur ser Arlas marknad ut? 
Arla största marknad är i Skandinavien, Tyskland, England. Arla har 60 % av svenska 
marknaden. 
 
Hur ser konkurrenssituationen ut?  
Tidigare fanns en landsuppdelning mellan de större mejerierna men den har nu försvunnit mer 
och mer och Arla är numer en rikstäckande distributör. Mindre mejerier har försökt gå samman 
för att stärka sin marknadsposition och även större mejerier har samarbetat med olika aktörer för 
att bland annat kunna nå ut över hela landet. I söder har Arla tidigare samarbetat med 
Skånemejerier vilket de nu har slutat med och själv börjat leverera produkter via transportbolag 
som är etablerade i regionen. I norr har Arla ett samarbete med Norrmejerier då det är en stor 
region med färre och väldigt utspridda kunder. Terminal har byggts i Umeå dit Arlas produkter 
levereras för att sedan gå ut med Norrmejeriers bilar. Ett win-win samarbete då Norrmejerier kan 
fylla ut sina bilar medan Arla också kan leverera några av Norrmejeriers produkter samt slipper 
bygga ut ett transportnät i den glesa norregionen. 
 
Vad har Arla för konkurrensfördelar? 
Arlas konkurrensfördelar: 
Arla har ett stort ekologiskt sortiment vilket gör att många väljer just Arlas produkter. 
Arlas stora styrka ligger i ekonomiska resurser och produktutveckling.  
Även det logistiska distributionsnätet är en stor fördel. 
Arla står för trovärdighet! 
 
Är Arla marknadsledande på några produkter? 
Arla har många produkter men arbetar nu med att profilera endast några få märken då det är svårt 
och kostsamt att vara nummer 1 på alla sina produkter. Det gäller dock att vara ledande på några 
produkter för att behålla sin ställning på marknaden. 
 
Projektet 
TOM = Total Order Management 
 
När startades projektet? 
TOM-projektet startades 2005 innan kundcentret(orderkontoret) startades i Stockholm 2007. 
Ordertag av varor flyttades då från mejerierna ute i landet till det nya kontoret i Stockholm. 
 
Varför startades projektet? 
TOM består av två delar, dels centraliseringen av orderkontoren sedan att öka elektroniskt 
ordertag. Steg 1 och 2 i TOM-projektet genomfördes innan centraliseringen. Dessa steg handlade 
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om övergången från mauellt ordertag till att beställa via orderwebben via internet eller via Atos 
teleordersystem där beställning knappas in via telefonen.  
 
Mål? Vad ville ni uppnå? 
Anledningarna till en centralisering av orderkontoren är både att öka effektiviteten och 
lönsamheten. Arla hade redan tidigare högt fokus på kvalité när kontoren låg utspridda i landet 
och försökte hålla god kommunikation för att göra alla enheter delaktiga i varandras 
verksamheter och skapa en vi-känsla vilket gjorde att organisationen arbetade mot samma mål.  
 
En centralisering av orderkontoren till Stockholm, hur påverkar det kundrelationen? 
Man undersökte vad närheten betydde för kunderna då orderkontor fanns utspridda i landet. Det 
visade sig att det fanns ett betydande värde, men det man kom fram till i slutändan var att det 
viktigaste var att det fanns någon som kan hjälpa till och svarar när kunden behöver hjälp med 
något. Det vill säga god service och att Arla är nåbara. Det resulterade i att man till slut byggde 
ett kundtjänstkontor i Stockholm. Ett förslag som fanns var att outsourca verksamheten vilket 
inte kändes som ett alternativ då Arla ville behålla en hög kvalité.  
 
Ett annat arbete som genomfördes för att öka kvalitén var ett databassystem med möjlighet att 
logga kundärenden. Återkommande problem för kunden kan åtgärdas genom att lyftas fram och 
kommuniceras till berörda parter. 
 
Vad tjänar kunderna på detta? 
Bekvämlighet – möjlighet att själv välja tiden för beställning. 
Stöd i orderwebben där kunden kan kommunicera med Arla och meddela hur dom vill bli 
kontaktade av Arla till exempel vid brist på varor, bli uppringd eller få sms. 
Vid beställning av varor som är slut så meddelas kunden detta. 
 
Vad finns det för risker med projektet? 
Har haft i åtanke att orderwebben kan ha påverkan på relationen. 
 
När ska projektet avslutas? 
Januari 2009 ska manuellt ordertag upphöra. 
 
Vad tycker kunderna om projektet? 
Arla har inte märkt av någon dålig respons än kring TOM 3 slutsteget där de sista manuella 
kunderna ska slussas över till orderwebben. Tidigare under TOM 1 så fanns visst missnöje över 
att Arla plockar bort en god service när man slutar med manuellt ordertag. Generellt var 
kunderna som gick över ändå nöjda när förändringen gjordes enligt en undersökning som gjordes 
i samband med TOM 1. 
 
Hur har ni mätt resultatet av projektet? 
Arla har inte gjort någon undersökning på längre sikt hos de kunder som gick över till manuellt 
ordertag under TOM1 och TOM2 för att se hur de upplever relationen med Arla vilket är 
intressant att få reda på.  
 
Ser ni Orderwebben som ett konkurrensmedel? 
Orderwebben ses även som ett konkurrensmedel inte endast som en teknisk lösning. Den ska 
även ge stöd, t ex kan kunden se vad den tidigare beställt och vad som är slut, informera om 
kampanjer mm.  
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Kommer företag av alla storlekar att använda orderwebben? 
Mindre kunder som endast beställer ett fåtal varor och de som av tekniska skäl inte kan använda 
orderwebben erbjuds att beställa via Atos. Där knappar kunden in beställningen via sin telefon. 
 
Kundcentret 1 år. Hur uppfattar Bo kundcentrets situation nu? 
Ser fortfarande kundcentret som ett orderkontor mer än som ett kundcenter då order fortfarande 
utgör en så stor del av arbetet. 
 
Känner kunderna till vad de tjänar på förändringen? Vad har ni gjort för att 
kommunicera ut fördelarna med Orderwebben? 
Det har bland annat gjorts utskick med information. Kunderna kan även vända sig till 
kundcentret med frågor. 
 
Vad finns det för andra relationer till kund utöver kundtjänsten? 
Ser man tillbaka i tiden hade man mer kontakt med kunderna, de större kunderna hade Arla 
veckovis kontakt med. Detta har sedan vartefter minskat. Idag besöks endast de mindre kunderna 
ifall de ber om det, de större butikerna avsäger sig besök i butik och kedjorna kräver centrala 
upphandlingar. 
 
Har ni lagt till eller ändrat på någon tjänst för att balansera den minskade 
direktkontakten? 
Viss interaktivitet i systemet för att kompensera fysisk kontakt. 
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Bilaga 2: Kundenkäten 
 

     
 
 
 
 
Bäste Arlakund! 
 
Ni har blivit utvald att delta i ett examensarbete. Vi hoppas att ni vill bidra med er 
erfarenhet och kunskap via denna enkät och därigenom medverka till utvecklingen 
av företagsrelationer. 
 
Vi är två studenter från Södertörns Högskola som gör vårt examensarbete inom 
företagsekonomi med inriktning service management. Undersökningen görs i 
samarbete med Arla Foods. Syftet med uppsatsen är att analysera hur en 
beställningsmetod kan påverka Arlas kundrelationer. 
 
Den här enkäten fylls i av person ansvarig för beställningen av varor från Arla. 
Enkäten är kort och tar ca 5 minuter att fylla i.  
 
Den här undersökningen tror vi kan belysa viktiga aspekter för samarbeten och 
relationer mellan företag. Vi ber er därför att hjälpa oss genom att fylla i denna 
enkät och sedan returnera den snarast till Arla Foods via fax. 
 

Faxnummer 08-789 58 65 
 

Vi hoppas hjärtligt på er medverkan trots att julhelgen närmar sig! 
 

Tack på förhand för att ni har valt att medverka! 
 
 

Med vänliga hälsningar 
 

Anders Jakobsson & Lisa Pundurasi 
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Enkätfrågor Arla – För att undersökningen ska vara användbar ber vi er att besvara samtliga 
frågor och att beakta eventuella instruktioner. Tack så mycket! Totalt består enkäten av fyra 
sidor. Ni kommer självklart att vara anonyma i undersökningen! Varsågoda att börja! 
 
 
Vilken är er verksamhetsort? _________________________________________ 
 
Frågor: Ringa in eller kryssa över det alternativ som stämmer bäst.   
 
1. Ni som är beställningsansvarig för Arlas produkter och besvarar denna enkät är: 
 
40-talist 50-talist 60-talist 70-talist 80-talist 90-talist 
 
2. På vilket sätt beställer ni varor idag? 
 
Orderwebb  Telefonbeställning 
 
3. Hur länge har ni använt denna beställningsmetod?  
 
<1år 1-3år >3år 
 
4. Hur många gånger i veckan beställer ni? 
 
1               2               3               4               5               6               7 
 
5. Hur många artiklar beställer du i snitt/beställningstillfälle? 
 
0-10 11-50 51-100 >100 
 
  
6. Ifall ni beställer via telefon - Har ni ofta haft samma kontaktperson när ni beställer?  
    Orderwebbkund gå vidare till fråga 7! 
 
Ja Nej 
 
a) Om ja – anser ni att det påverkat er relation positivt?   Ja Nej 
 
b) Om nej - Hade ni velat ha det?  Ja Spelar ingen roll Nej 
 
 
7. Har ni haft annat beställningssätt tidigare, i så fall vilket? 
 
Nej Ja  a) Orderwebb b) telefonbeställning  c) annat 
 
 
8. Hur ser Ni på beställningsförfarandet totalt sett? 
  
Nödvändigt ont  Neutral       Ger mig mervärde  
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9. Om det finns värden som uppkommer utöver själva beställningen som upplevs som ett värde 
för dig, vilka är dessa? (ex. får info om produkter, kan vädra åsikter osv.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Finns det något som kan förbättras vad gäller beställningsrutinen mellan er och Arla? 
 
 
 
 
11. Hur stor del av den totala kontakten/interaktionen med Arla utgör beställning av varor? 
Välj mellan 1-6 där 1 är liten del och 6 är stor del. 
  
Liten del     1               2               3               4               5               6      Stor del 
 
 
12. Är kontakten med Arla viktig för er som kund? 
 
Ja Nej 
 
13. Utöver den kontakt som sker vid beställning av varor, anser ni att ni har tillräcklig kontakt 
med Arla? 
 
Nej, önskar mer kontakt  Ja, tillräckligt Önskar mindre kontakt 
 
 
14. Känner ni pålitlighet gentemot beställningsförfarandet när ni beställer? Ex. beställningen är 
mottagen och korrekt registrerad. 
 
Ingen        1               2               3               4               5               6       Hög 
 
 
15. Känner ni er trygga i att era varor kommer att levereras? 
 
Inte alls     1               2               3               4               5               6      Mycket 
 
 
16. Anser ni att Arlas personal är kunnig och kan svara på era frågor? 
 
Ja Nej 
 
 
 
17. Rangordna de viktigaste faktorerna till att ni använder Arla som er leverantör. 

Där 1 är mest avgörande och 4 minst avgörande. 
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_____ Tillgänglighet/möjlighet (ex. geografiskt läge) 
 
_____ Priset 
 
_____ Uppfattningen om Arla/Image (Service, kvalitet, miljö osv.) 
 
_____ Arlas produkter 

 
 

 
 
18. Beställningstid 
Hur upplever du tiden det tar att lämna en order? (ex. läsa upp artiklar eller knappa in artiklar 
själv) 
Välj mellan 1-6 där 1 är ”rimlig tid” och 6 är ”lång tid” 
 
Rimlig tid        1               2               3               4               5               6        Lång tid 
 
 
19. Väntetid 
Hur upplever du tiden det tar att komma igång och lägga en order? (ex. koppla upp sig mot 
internet, logga in, eventuell väntetid i telefonkö) 
 
Rimlig tid        1               2               3               4               5               6        Lång tid 
 
 
 
20. Enkelhet 
Hur upplever ni svårighetsgraden i att lämna en beställning? (ex. att läsa upp artiklar, att knappa 
in artikelnummer) 
 
Enkelt Komplicerat  
 
Därför att: 
 
 
 
 
 
 
21. Flexibilitet 
Hur upplever du att orderstopptiden hanteras av Arla?   
 
 
Tillräcklig flexibilitet Önskar högre flexibilitet 
 
Ev. kommentarer: 
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22. Utförande 
När du har lagt beställningen, händer det att du ändå behöver kontakta kundtjänsten om denna? 
 
Aldrig Sällan Ibland Ofta 
 
 
23. Övrigt 
Finns det övriga önskemål från er kring beställningsförfarandet?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***** 
Värdera hur betydelsefulla dessa följande faktorer är för er som telefonkund vid 
beställning samt för er orderwebbkunder vid kontakt med kundtjänst. 1 står för ”ingen 
betydelse”, 6 står för ”hög betydelse”. 
 
Igenkännande 
Personalen visar personlig och individuell uppmärksamhet och känner igen er. 
 
 1               2               3               4               5               6 
 
Förståelse 
Personalen anstränger sig för att förstå era behov och önskemål. 
 
 1               2               3               4               5               6 
 
Bemötande 
Vid beställning eller kontakt med kundtjänsten bemöts ni med artighet, respekt, hänsyn och 
vänlighet. 
 
 1               2               3               4               5               6 
 
Kommunikation 
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Det finns en ömsesidig kommunikation där båda parter förstår varandra. 
 
 1               2               3               4               5               6 
 
 
Värdera samma faktorer efter hur ni som telefonkund upplever dem vid beställning samt 
ni som orderwebbkund upplever dem vid kontakt med kundtjänst.  
1 står för ”Instämmer ej”, 6 står för ”Instämmer helt”. 
 
Igenkännande 
Personalen visar personlig och individuell uppmärksamhet och känner igen er. 
 
 1               2               3               4               5               6    
 
Förståelse 
Personalen anstränger sig för att förstå era behov och önskemål. 
 
 1               2               3               4               5               6    
 
Bemötande 
Vid beställning eller kontakt med kundtjänsten bemöts ni med artighet, respekt, hänsyn och 
vänlighet. 
 
 1               2               3               4               5               6    
 
Kommunikation 
Det finns en ömsesidig kommunikation där båda parter förstår varandra. 
 
 1               2               3               4               5               6    

 
Tack för er medverkan! 

Vi önskar er en riktigt God Jul och ett Gott 
Nytt År! 

Faxnummer 08-789 58 65 
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Bilaga 3: Talmanus 
 
Hej! Anders/Lisa heter jag, jag ringer från Södertörns Högskola, jag söker mejeriansvarig/person 
beställningsansvarig för Arlas produkter.  
 
Det har gjorts ett utskick från Arla till er med en enkät som borde ha landat under julen. Arla har 
ett samarbete med ett par studenter från Södertörns Högskola som undersöker mejeribranschens 
kundrelationer. Så vi hoppas att ni vill bidra med Er erfarenhet och uppfattning av Arla lite kort 
bara. 
 
Utskicket landade lite olyckligt under julhelgen så svaren tar vi här per telefon ifall det går bra? 
 

- Ja 
 

Kanon, tack ska ni ha! Jag vill påpeka att ni är anonyma i undersökningen. 
 

- Jag har inte tid nu 
 

Vilken tid kan jag ringa er ungefär? 
 

- Nej 
 
Då får jag tacka för att ni tog er tid! Ha en bra dag! 
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Bilaga 4: Sammanställning av enkät - Ringkunder 
 
         
Slutsammanställning manuella 
ringkunder      
         
1. Ni som är beställningsansvarig för Arlas produkter och besvarar denna enkät är: 
         
40-talist 50-talist 60-talist 70-talist 80-talist 90-talist    

1 4 1 3 2 0    
         
2. På vilket sätt beställer ni varor idag?      
         
Orderwebb Telefonbeställning      

  11       
         
3. Hur länge har ni använt denna beställningsmetod?     
         
<1år 1-3år >3år       
   1   2    8       
         
4. Hur många gånger i veckan beställer ni?     
         
      1  ggr          2 ggr         3 ggr         4 ggr         5 ggr         6 ggr        7 ggr   

   2    6   1        0      1     1   0   
         
5. Hur många artiklar beställer du i snitt/beställningstillfälle?   
         
0-10 st 11-50 st 51-100 st >100 st      
   5     5     1     0      
         
6. Ifall ni beställer via telefon - Har ni ofta haft samma kontaktperson när ni beställer?  
    Orderwebbkund gå vidare till fråga 7!      
         
Ja Nej        
 8   3        
         
a) Om ja – anser ni att det påverkat er relation positivt?    
         
ja nej        
7  1        
         
b) Om nej - Hade ni velat ha det?      
         
         
Ja Spelar ingen roll Nej      
 2 1    0      
         
7. Har ni haft annat beställningssätt tidigare, i så fall vilket?    
         
Nej Ja  a) Orderwebb b) telefonbeställning  c) annat   
 11  0        
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8. Hur ser Ni på beställningsförfarandet totalt sett?    
Nödvändigt ont  Neutral Ger mig mervärde      

1  3 7      
         
         
         
         
9. Om det finns värden som uppkommer utöver själva beställningen som upplevs 
som ett värde för dig, vilka är dessa? (ex. får info om produkter, kan vädra åsikter osv.) 

• Info om nya produkter 
• Trevligt med samma kontaktperson 
• Smidigt att beställa 
• Trevligt att bli igenkänd och tryggt då personalen har koll på företaget 
• Beställning blir rätt utförd 
• Hög service, personalen påminner ifall det har missats något 
• Bra med info kring produkter som är slut 
• Bra att kunna komma med åsikter och klagomål 
• När företaget har speciella avtal vet kontaktpersonen ofta detta och det flyter 

därför på smidigt 
• Bra att kunna reklamera vid beställning 

  
10. Finns det något som kan förbättras vad gäller beställningsrutinen mellan er och Arla? 

• Gräns för fri frakt bör sänkas så skulle det vara möjligt att beställa oftare 
• Kundanpassad sortimentslista så slipper bläddra runt så mycket 
• Gärna mer personlig kontakt, känns lite kallt/maskinellt att beställa 

 
11.Hur stor del av den totala kontakten/interaktionen med Arla utgör beställning av varor? 
Välj mellan 1-6 där 1 är liten del och 6 är stor del.     
 Liten del          1                 2                 3                4                 5                6           Stor del  
 0 0  0 0  5 6   
         
12. Är kontakten med Arla viktig för er som kund?     
         
Ja Nej        
 8  3        
         
13. Utöver den kontakt som sker vid beställning av varor, anser ni att ni har tillräcklig 
kontakt med Arla?        
Nej, önskar mer kontakt Ja, tillräckligt Önskar mindre kontakt  

6   5  0    
         
14. Känner ni pålitlighet gentemot beställningsförfarandet när ni beställer?  
Ex. beställningen är mottagen och korrekt registrerad.     

     Ingen           1                 2                 3                4                 5                6              Hög  
 0 0  0 1 4 6 Total  
       60  
15. Känner ni er trygga i att era varor kommer att levereras?   

   Inte alls          1                 2                3                 4                 5                6          Mycket  
 0  1 0  2  2 6 Total  
       56  
16. Anser ni att Arlas personal är kunnig och kan svara på era frågor?   
         
Ja Nej        
11  0        
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17. Rangordna de viktigaste faktorerna till att ni använder Arla som er leverantör. 
Där 1 är mest avgörande och 4 minst avgörande.     
         
Tillgänglighet/möjlighet (ex. geografiskt läge)     
Val 1 Val 2 Val 3 Val 4      
   2    1    4    4      

         
Priset         
Val 1 Val 2 Val 3 Val 4       
   1    4    3    3      

         
Uppfattningen om Arla/Image (Service, kvalitet, miljö osv.)    
Val 1 Val 2 Val 3 Val 4       
   1    3    4    3      
         
Arlas produkter        
Val 1 Val 2 Val 3 Val 4       
   7    3    0    1      
         
Resultat:         

1 Arlas produkter       
2 Arlas pris        
3 Arlas image/Tillgänglighet      
4 Tillgänglighet       

         
18. Beställningstid        
Hur upplever du tiden det tar att lämna en order?      
(ex. läsa upp artiklar eller knappa in artiklar själv)     
Välj mellan 1-6 där 1 är ”rimlig tid” och 6 är ”lång tid”     
         

 Rimlig tid        1                 2                3                4                  5                6          Lång tid  
 8 2 0       0 1 0   
         
19. Väntetid        
Hur upplever du tiden det tar att komma igång och lägga en order?    
(ex. koppla upp sig mot internet, logga in, eventuell väntetid i telefonkö)   

Rimlig tid         1                 2                3                4                  5                6          Lång tid  
 9 0       1       1 0 0   
         
20. Enkelhet        
Hur upplever ni svårighetsgraden i att lämna en beställning?     
(ex. att läsa upp artiklar, att knappa in artikelnummer)     
Enkelt Komplicerat       

11 0        
         
21. Flexibilitet        
Hur upplever du att orderstopptiden hanteras av Arla?       
Tillräcklig flexibilitet Önskar högre flexibilitet     

8  3       
Ev. kommentarer:        
         
22. Utförande        
När du har lagt beställningen, händer det att du ändå behöver kontakta kundtjänsten   
om den?         
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Aldrig Sällan Ibland Ofta      
    7    4    0   0      
         
23. Övrigt        
Finns det övriga önskemål från er kring beställningsförfarandet? 

• Känner oro inför byte till orderwebb, kommer beställning att 
gå fram? 

• Vill behålla sin kontakt och ej gå över till orderwebben 
• Arla kontakten är viktig, tråkigt att behöva gå över till 

orderwebben men förstår att utvecklingen går åt det hållet 
• Önskar högre flexibilitet i frifraktgränsen 

 

Värdera hur betydelsefulla dessa följande faktorer är för er som 
telefonkund    
vid beställning samt för er orderwebbkunder vid kontakt med kundtjänst.    
1 står för ”ingen betydelse”, 6 står för ”hög betydelse”.     
         
Igenkännande        
Personalen visar personlig och individuell uppmärksamhet och känner igen er.  
        1                 2                3                4                 5                6 Total  
 1   1  2 0  3 4 48  
       Genomsnitt 
       4,4  
Förståelse        
Personalen anstränger sig för att förstå era behov och önskemål.    
        1                2                 3                4                5                 6 Total  
 0 0 0 1       5 5 59  
       Snitt  
       5,4  
Bemötande        
Vid beställning eller kontakt med kundtjänsten bemöts ni med artighet, respekt,  
hänsyn och vänlighet.       
        1                 2                3                4                5                 6 Total  
 0  0  0  1       3 7 61  
       Snitt  
Kommunikation      5,5  
Det finns en ömsesidig kommunikation där båda parter förstår varandra.   
        1                2                 3                4                5                 6 Total  
 0 0  0 0       5 6 61  
       Snitt  

Värdera samma faktorer efter hur ni som telefonkund upplever dem  5,5  
vid beställning samt ni som orderwebbkund upplever dem vid kontakt med    
kundtjänst.  1 står för ”Instämmer ej”, 6 står för ”Instämmer helt”.  
         
Igenkännande        
Personalen visar personlig och individuell uppmärksamhet och känner igen er.  
        1                2                 3                4                5                 6    Total  
 0 1  2  4       2 2 46  
       Genomsnitt 
Förståelse      4,2  
Personalen anstränger sig för att förstå era behov och önskemål.    
        1                2                 3                4                5                 6    Total  
 0 0  2 0       5 4 55  
       Snitt  
      5  
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Bemötande 
Vid beställning eller kontakt med kundtjänsten bemöts ni med artighet, respekt, hänsyn  
och vänlighet.        
        1                2                 3                4                5                 6    Total  
 0 0 0 2       2 7 60  
       Snitt  
Kommunikation      5,5  
Det finns en ömsesidig kommunikation där båda parter förstår varandra.   
        1                2                 3                4                5                 6    Total  
 0 0  1  1       6 3 55  
       Snitt  
       5  
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Bilaga 5: Sammanställning av enkät - Orderwebbkunder 
 
         
Slutsammanställning Orderwebbkunder      
         
1. Ni som är beställningsansvarig för Arlas produkter och besvarar denna enkät är: 
         
40-talist 50-talist 60-talist 70-talist 80-talist 90-talist    

1 1 4 2 3 0    
         
2. På vilket sätt beställer ni varor idag?      
         
Orderwebb Telefonbeställning      

11         
         
3. Hur länge har ni använt denna beställningsmetod?     
         
<1år 1-3år >3år       
   7   2    2       
         
4. Hur många gånger i veckan beställer ni?     
         
1  ggr         2 ggr         3 ggr         4 ggr         5 ggr         6 ggr           7 ggr   
    1    4    0   1  5 0 0   
         
5. Hur många artiklar beställer du i snitt/beställningstillfälle?   
         
0-10 st 11-50 st 51-100 st >100 st      
   3     6     2     0      
         
6. Ifall ni beställer via telefon - Har ni ofta haft samma kontaktperson när ni beställer?  
    Orderwebbkund gå vidare till fråga 7!      
         
Ja Nej        
         
         
a) Om ja – anser ni att det påverkat er relation positivt?    
         
ja nej        
         
         
b) Om nej - Hade ni velat ha det?      
         
         
Ja Spelar ingen roll Nej      
         
         
7. Har ni haft annat beställningssätt tidigare, i så fall vilket?    
         
Nej Ja  a) Orderwebb b) telefonbeställning  c) annat   
  6  5 0  2  3   
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8. Hur ser Ni på beställningsförfarandet totalt sett?    
Nödvändigt ont  Neutral Ger mig mervärde      

0  7 4      
         
         
9. Om det finns värden som uppkommer utöver själva beställningen som upplevs 
som ett värde för dig, vilka är dessa? (ex. får info om produkter, kan vädra åsikter osv.)  

• Bra överblick  
• Möjlighet att ändra i beställning utan att ringa kundcenter 
• Bra med anpassad beställningslista 
• Skönt med lite högre flexibilitet när man lägger beställning 
• Koll på det ekonomiska läget 
• Möjlighet att se hur tidigare beställningar sett ut 

  
10. Finns det något som kan förbättras vad gäller beställningsrutinen mellan er och Arla? 

• Innehållsförteckning på produkter i orderwebben 
• Helst slippa beställa via Arla, var bättre när det gick via Norrmejerier 
• Saknar info om att varor är slut, så står ibland utan varor 

 
11.Hur stor del av den totala kontakten/interaktionen med Arla utgör beställning av varor? 
Välj mellan 1-6 där 1 är liten del och 6 är stor del.     
Liten del           1                 2                3                4                 5                6          Stor del  
 0 0 0       1       0      10   
         
12. Är kontakten med Arla viktig för er som kund?     
         
Ja Nej        
 4   7        
         
13. Utöver den kontakt som sker vid beställning av varor, anser ni att ni har tillräcklig 
kontakt med Arla?        
Nej, önskar mer kontakt Ja, tillräckligt Önskar mindre kontakt  

3   8  0    
         
14. Känner ni pålitlighet gentemot beställningsförfarandet när ni beställer?  
Ex. beställningen är mottagen och korrekt registrerad.     

Ingen                1                 2                3                 4                 5                6          Hög  
 0 0        1 0 3 7 Total  
       60  
15. Känner ni er trygga i att era varor kommer att levereras?   
         

Inte alls             1                 2                3                4                  5                6        Mycket  
 0  0 2       2  3 4 Total  
       53  
16. Anser ni att Arlas personal är kunnig och kan svara på era frågor?   
         
Ja Nej        
 9   2        
         
17. Rangordna de viktigaste faktorerna till att ni använder Arla som er leverantör. 
Där 1 är mest avgörande och 4 minst avgörande.     
         
Tillgänglighet/möjlighet (ex. geografiskt läge)     
Val 1 Val 2 Val 3 Val 4      
   3    2    2    4      
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Priset         
Val 1 Val 2 Val 3 Val 4       
   2    2    1    6      

         
Uppfattningen om Arla/Image (Service, kvalitet, miljö osv.)    
Val 1 Val 2 Val 3 Val 4       
   0    3    7    1      
         
Arlas produkter        
Val 1 Val 2 Val 3 Val 4       
   6    4    1    0      
         
Resultat:         

1 Arlas produkter       
2 Arlas produkter       
3 Arlas image       
4 Priset        

         
18. Beställningstid        
Hur upplever du tiden det tar att lämna en order?      
(ex. läsa upp artiklar eller knappa in artiklar själv)     
Välj mellan 1-6 där 1 är ”rimlig tid” och 6 är ”lång tid”     
         

Rimlig tid         1                 2                3                 4                5                 6          Lång tid  
 4 4       3 0       0       0   
         
19. Väntetid        
Hur upplever du tiden det tar att komma igång och lägga en order?    
(ex. koppla upp sig mot internet, logga in, eventuell väntetid i telefonkö)   

Rimlig tid          1                2                3                 4                 5                6         Lång tid  
  7 3 0 0 1 0   
         
20. Enkelhet        
Hur upplever ni svårighetsgraden i att lämna en beställning?     
(ex. att läsa upp artiklar, att knappa in artikelnummer)     
Enkelt Komplicerat       

11 0        
         
21. Flexibilitet        
Hur upplever du att orderstopptiden hanteras av Arla?       
Tillräcklig flexibilitet Önskar högre flexibilitet     

7  4       
         
Ev. kommentarer:        

• Dålig flexibilitet 
• Hinner inte få leverans innan stopptid går ut, Skånemejerier är bättre 
 

22. Utförande 
När du har lagt beställningen, händer det att du ändå behöver kontakta kundtjänsten   
om den?         
Aldrig Sällan Ibland Ofta      
    6     4     0   1      
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23. Övrigt        
Finns det övriga önskemål från er kring beställningsförfarandet?     

• Mer info kring orderwebben och funktioner, ex. manual 
• Besvärligt att Arlas och Skånemejeriers samarbete kraschade, innebär 

mer jobb. 
• När ansvarig beställer och vill göra en ändring upplever hon att hon 

måste göra om hela beställningen, hon kan inte göra mindre 
förändringar på ett smidigt sätt 

• Gärna bilder på produkterna i orderwebben 
• Innehållsförteckning på produkterna, kunna klicka och få upp den i 

orderwebben 
 

Värdera hur betydelsefulla dessa följande faktorer är för er som 
telefonkund    
vid beställning samt för er orderwebbkunder vid kontakt med kundtjänst.    
1 står för ”ingen betydelse”, 6 står för ”hög betydelse”.     
         
Igenkännande        
Personalen visar personlig och individuell uppmärksamhet och känner igen er.  
        1                2                 3                4                5                 6 Total  
 0 1 3 2       2 3 47  
       Genomsnitt 
       4,3  
Förståelse        
Personalen anstränger sig för att förstå era behov och önskemål.    
        1                2                 3                4                 5                6 Total  
 0 0 0 5   5 1 51  
       Snitt  
       4,6  
Bemötande        
Vid beställning eller kontakt med kundtjänsten bemöts ni med artighet, respekt,  
hänsyn och vänlighet.       
        1                2                 3                4                5                 6 Total  
 0 0   1 2       6 2 53  
       Snitt  
Kommunikation      4,8  
Det finns en ömsesidig kommunikation där båda parter förstår varandra.   
        1                2                 3                4                5                 6 Total  
 0 0 0 1       7 3 57  
       Snitt  

Värdera samma faktorer efter hur ni som telefonkund upplever dem  5,2  
vid beställning samt ni som orderwebbkund upplever dem vid kontakt med    
kundtjänst.  1 står för ”Instämmer ej”, 6 står för ”Instämmer helt”.  
         
Igenkännande        
Personalen visar personlig och individuell uppmärksamhet och känner igen er.  
        1                2                 3                4                5                 6    Total  
 0 3  3 4       0 1 37  
       Genomsnitt 
Förståelse      3,4  
Personalen anstränger sig för att förstå era behov och önskemål.    
        1                2                 3                4                5                 6    Total  
 0 0  0  4        6  1 52  
       Snitt  
      4,7  
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Bemötande 
Vid beställning eller kontakt med kundtjänsten bemöts ni med artighet, respekt, hänsyn  
och vänlighet.        
        1                 2                3                4                5                 6    Total  
 0   0 1 5       3 2 50  
       Snitt  
Kommunikation      4,5  
Det finns en ömsesidig kommunikation där båda parter förstår varandra.   
        1                2                 3                4                5                 6    Total  
 0 0   2  1       7  1 51  
       Snitt  
       4,6  

 
 


