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Sammanfattning 
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Management, 15 högskolepoäng. 

 

Författare: Maria Eriksson 

 

Handledare: Göran Grape och Hans Zimmerlund. 

 

Bakgrund: Bakgrunden visar på att konkurrensen i lastbilsbranschen för 

tillverkare av lastbilar är hård. Kan inte företagen konkurrera om 

priset krävs andra sätt för att behålla och få nya kunder. 

 

Problemformulering: Vilka faktorer är viktiga för att få fram bra input till 

produktutvecklingen för att skapa långsiktig överlevnad för 

företagen i lastbilsbranschen?  

  

Syfte: Genom en fallstudie analysera och utvärdera sambandet mellan 

den interaktiva marknadsföringen och kundernas önskemål till 

produktutvecklingen. 

 
Metod: Uppsatsen har en deduktiv ansats. Intervjuerna skedde över telefon 

med semistrukturerade frågor och öppna svarsalternativ. 

Undersökningen har ett bekvämlighetsurval. 

 

Teorier: Uppsatsen omfattar dessa teorier: service profit chain, 

tjänstekvaliténs två dimensioner, involvement theory, värdekedjan 

och värdestjärnan. 

 

   



Teoretisksyntes: Författaren har gjort en modell som visar hur teorierna kommer att 

användas i denna uppsats. Modellen utgår från den interaktiva 

marknadsföringen när kunderna och företaget möts på verkstäder, 

hos återförsäljare och så vidare.  

 

Empiri: Empirin är primärdata som författaren samlat in genom 

telefonintervjuer med åkare, chaufförer och återförsäljare. 

 

Resultat: Vid verkstäderna finns det inget samband mellan den interaktiva 

marknadsföringen och kundernas önskemål till 

produktutvecklingen sett ur ett kundperspektiv. 

 

Slutsats: Viktigaste faktorn för de lastbilstillverkande företagen, för att få 

involverade och lojala kunder, är att servicen på verkstäderna är 

till kundernas belåtenhet. Först efter att företagen har lojala 

kunder kan företaget få bra input till produktutvecklingen. Detta 

kan ske på verkstäderna eftersom det är där som företagen når 

alla sina kunder det vill säga både åkarna och chaufförerna. 

 

Självkritik: Faktorn funktionell kvalitet visade sig vara av yttersta vikt för 

att företagen ska få lojala kunder. Fallstudien och de 

semistrukturerade frågorna med de öppna svarsalternativen 

gjorde att det tydligt kom fram hur viktig denna faktor var. Då 

fallstudien bygger på ett bekvämlighetsurval samt är utförd i en 

lågkonjunktur påverkas generaliserbarheten. 
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1. Bakgrund 

 

Bakgrunden påvisar lastbilsbranschens problem och fenomen vilka denna uppsats kommer att 

bygga på.  

 

1.1 Problembakgrund 

 

Globaliseringen tillsammans med internet har medfört att företagen kan tillverka och köpa 

produkter och tjänster från hela världen. ”Ur ett affärsmässigt perspektiv blir världen mindre 

och mindre. Utvecklingen har pågått länge, men den tenderar idag att accelerera. Bland annat 

tack vare de nya möjligheter Internet har gett oss.”1 Internet har medfört att kunden kan 

jämföra priser och köpa produkter från hela världen. Utbudet har ökat för kunderna och 

konkurrensen för företagen har blivit hårdare. Detta har medfört för lastbilsbranschen att 

åkare idag kan köpa sin lastbil från varsomhelst i världen och att konkurrensen för de svenska 

lastbilstillverkarna har ökat. Samtidigt öppnar globaliseringen många marknader för de 

företag som tar till sig nyheterna och utnyttjar de möjligheter som skapas Globaliseringen 

och IT har gjort att konkurrensen har hårdnat för lastbilstillverkarna. 

 

Idag har utbudet passerat efterfrågan, detta gör att företagen inte längre kan massproducera 

och förvänta sig att kunderna ska köpa deras varor.2 Kraven ökar på att företagen för att de 

ska kunna konkurrera på den globala marknaden. ”Kundanpassning med individualiserade 

varor och tjänster är snarare det som gäller idag”.3 De svenska företag som har produktionen 

kvar i Sverige, och inte kan konkurrera med billigare produktion i utlandet, måste skapa 

någonting extra för kunden för att kunna behålla sin konkurrensposition. ”Lastbilsbranschen 

präglas av stenhård konkurrens. Produktiviteten måste vara hög och kostnaderna låga”.4 

Genom att lastbilstillverkare har satsat på moduler kan åkarna beställa den lastbil som passar 

                                                 
1  Storhagen, 2003, sid. 26 
2  Storhagen, 2003, sid. 13  
3  Storhagen, 2003, sid. 13 
4  www.scania.se/trucks/pgrserie/cabs/index.asp 
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bäst till de arbetsuppgifter de är tänkta för.5 Lastbilarna består av moduler och genom detta 

spar tillverkaren pengar på att minska antalet komponenter när de bygger lastbilar.6 

Modulsystemet ger många fördelar, flexibla lösningar, färre dyra komponenter på lager och 

möjlighet att leverera snabbt. Detta gör att konkurrensen hårdnar ytterligare mellan de olika 

lastbilstillverkarna. Om lastbilstillverkarna inte kan erbjuda kunderna lägsta pris måste 

de konkurrera om kunderna på annat sätt.  

 

Informationsteknologin har inte enbart gjort att konkurrensen har hårdnat för företagen utan 

IT underlättar även för företagen. Det är enklare för dem att kommunicera och skapa 

relationer med sina kunder. ”Varor och tjänster och det sätt som de levereras på växer fram i 

samspel mellan företagets avdelningar, leverantörer och kunder. Affärsverksamheten blir mer 

utifrånstyrd vilket förutsätter en organisatorisk och social kompetens för att klara samspelet 

både med externa intressenter och mellan olika avdelningar av den egna organisationen”.7 

Med andra ord underlättar IT för företaget. Detta är inget nytt men i och med spridningen av 

Internet och användandet av datorer för kommunikation det senaste decenniet har 

möjligheterna för, och kraven på, företagen ökat.  Det har blivit allt mer viktigt att ha en 

bra interaktion mellan involverade parter. 

 

Den tekniska utvecklingen sker snabbare idag med effektivare produktions- och 

konstruktionsmetoder. Produktlivscyklerna blir kortare och kortare.8 Detta leder till att 

företagen ständigt måste förnya sina produkter för att följa med i utvecklingen. Den globala 

konkurrensen ger ytterligare tryck på företagen att produktutveckla för att behålla sina 

marknadsandelar. Det är inte bara krav och förväntningar från kunder även myndigheter 

ställer krav på lastbilar. Att ha en produktutveckling som uppfyller kundernas önskemål 

är en konkurrensfördel. 

                                                 
5  http://www.scania.se/trucks/ 
6  http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article6830.ece 
7  Storhagen, 2003, sid.13 
8  Mattsson, 2002, sid 11  
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1.2 Problemdiskussion 

 

Den hårda konkurrensen för lastbilstillverkarna gör att om de inte kan konkurrera om priset 

krävs det att göra kunden nöjd på andra sätt för att behålla sina kunder samt för att få nya 

kunder. Bakgrunden påvisar att globaliseringen och IT har gjort att världen blir mindre med 

avseende på att en åkare nödvändigtvist inte behöver köpa sin lastbil från en svensk 

lastbilstillverkare. Detta gör att utländska företag som har billig produktion kan konkurrera 

med priset. Kan de svenska lastbilstillverkarna inte konkurrera på samma sätt om priset krävs 

det att göra kunden nöjd på andra sätt. Det behöver nödvändigtvist inte vara priset som är 

avgörande men då krävs det att företagen tar reda på vad kundens önskemål är för att behålla 

sin konkurrensposition. Inte minst med avseende på produktutvecklingen är det viktigt att 

kundernas önskemål framkommer för att lansera lastbilar som stämmer överens med 

kundernas behov. 

 

1.3 Problemformulering 

 

Vilka faktorer är viktiga för att få fram bra input till produktutvecklingen för att skapa 

långsiktig överlevnad för företagen i lastbilsbranschen?  

 

1.4 Syfte 

 

Genom en fallstudie analysera och utvärdera sambandet mellan den interaktiva 

marknadsföringen och kundernas önskemål till produktutvecklingen. 

 

1.5 Perspektiv 

Uppsatsens syfte ses från ett internmarknadsföringsperspektiv. 

Denna undersökning kommer att göras ur två perspektiv, ett säljarperspektiv och ett 

kundperspektiv. Detta för att ur säljarens perspektiv se den interna marknadsföringen och för 

att ur kundens perspektiv se den interaktiva marknadsföringen 
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1.6 Avgränsning 

 

Författaren har avgränsat sig till att intervjua återförsäljare, åkare och chaufförer för att svara 

på uppsatsens syfte. Avgränsningarna är gjorda till två svenska lastbilstillverkare. 

 

1.6 Begreppsdefinitioner 

Deltidsmarknadsförare 
 
Deltidsmarknadsförare är de anställda på företaget som är anställda för andra arbetsuppgifter 

än försäljning och marknadsföring som till exempel för produktion, verkstad och service. Alla 

anställda på företaget påverkar kundrelationerna. 9  

 

Deltidsmarknadsförare skulle även kunna när de interagerar med kunderna ta emot önskemål, 

klagomål och synpunkter och se till att detta förmedlas internt i företaget till alla berörda 

parter och inte bara marknadsföra företaget genom envägskommunikation. 

 

Sanningens ögonblick 

 
Sanningens ögonblick är när kunden och säljaren interagerar och säljaren har tillfälle att 

framföra företagets tjänstekvalitet.10 I denna uppsats sker sanningens ögonblick när 

återförsäljaren och kunden möts, men även när åkaren eller chauffören möter företagets 

representanter på verkstäder, mässor och dylikt. 

 

Återförsäljare 

 
En långsiktigt framgångsrik återförsäljare ser inte bara till att sälja de produkter som företaget 

erbjuder, utan förser även företaget med information från kunderna om hur de agerar och 

                                                 
9  Gummesson, 2002, sid.29  
10  Grönroos, 2008, sid.90 
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resonerar vid köp.11 ”Dessa upplysningar ligger till grund för utformningen av bilmodeller, 

paketerbjudanden om servicestöd, försäkringsvillkor, annons- och marknadsföringskampanjer 

och många andra aktiviteter som resulterar i vinna-vinna-vinna-relationer mellan samtliga 

aktörer.”12

 

Kunder 

 
Kunden: 

I denna uppsats är kunden både åkaren och chauffören, eftersom båda bör ses som lika viktiga 

för de lastbilstillverkande företaget eftersom båda ger bra input till produktutvecklingen.  

 

Åkaren: 

Åkaren är ägaren av lastbilen eller lastbilarna.  

 

Chauffören: 

Chaufförerna är de som kör lastbilarna, men ibland kan åkaren och chauffören vara samma 

person. 

                                                 
11  Normann och Ramirez, 1994, sid.59-60 
12  Normann och Ramirez, 1994, sid.59-60 
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2. Metodkapitel 

 

Metodkapitlet förklarar hur författaren kommer att gå tillväga för att genomföra 

undersökningen. 

 

2.1 Undersökningsobjekt 

 
Denna uppsats är en fallstudie på två lastbilstillverkande företag. De valda företagen är Volvo 

och Scania av praktiska skäl, de är jämförbara lastbilstillverkare och i stort sett alla åkare och 

chaufförer i Sverige har erfarenhet av åtminstone ett av dem. Denna avgränsning är inte 

någon större inskränkning i uppsatsen. Båda är världsledande företagen inom 

lastbilstillverkningen och verkar på en global marknad. De räcker gott för att besvara 

frågeställningarna i uppsatsen.  

 

2.2 Induktiv och deduktiv ansats 

 
Induktiv ansats är att dra slutsats från empiri (det speciella) till teori (det generella).13 Det 

handlar med andra ord om att skapa teorier. Deduktiv ansats handlar om att från det generella 

dra slutsatser om det speciella.14  

 

Denna uppsats har en deduktiv ansats. Teorier används för att kunna dra slutsatser om den 

insamlade empirin som är i form av intervjuer från återförsäljare, åkare och chaufförer. 

                                                 
13  Johannessen & Tufte, 2003, sid.35 
14  ibid 
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2.3 Undersökningsmetod 

 

2.3.1 Telefonintervjuer 

 
Telefonintervjuer betraktades tidigare som en tvivelaktig metod, men idag är det mycket 

vanligt att använda sig av telefonundersökningar inom samhällsforskningen. ”Det finns 

egentligen ingen egentlig anledning att tro att de informationer man erhåller per telefon är 

mindra giltiga (det har hävdats att de i vissa situationer är mer giltiga)”.15 Även om man inte 

möter respondenten finns fortfarande det personliga kvar vid telefonintervjun samt 

tvåvägskommunikationen.16

 

Författaren har genom telefonintervjuer med återförsäljarna, åkarna och chaufförerna samlat 

in empirin. 

 

2.3.2 Semistrukturerade intervju 

 

Intervjuerna är gjorda med semistrukturerade frågor utan svarsalternativ. Detta för att få fram 

mycket idéer och förslag från de intervjuade. Detta gör att inga rangordningar kommer att ske 

av svarsalternativen eftersom svaren är öppna. 

 

Med semistrukturerade intervjuer ges möjlighet att vara flexibel när det gäller ordningsföljd, 

utveckla vissa frågor mer beroende på vad respondenten svarar samt låta honom eller henne 

utveckla idéer och gå djupare in på vissa frågor.17

 

 

                                                 
15 Thomas och Purdon, 1995, s.4 
16 Denscombe, 1998, sid.15-17 
17 Denscombe, 1998, sid.135 
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2.3.3 Kvantitativ eller kvalitativ metod 

 

Kvantitativ ansats är exempel enkätundersökningar där respondenterna får kryssa i svaren, 

rangordna eller betygssätta. Flexibiliteten är liten vid enkäter men man kan, genom förarbete 

till undersökningen kontrollera enkäten innan på en testgrupp, bemöta den bristande 

flexibiliteten med enkäter. 18

 
Kvalitativ ansats är till exempel längre intervjuer eller samtal mellan informant och 

intervjuare. Flexibiliteten är stor med den kvalitativa metoden och forskaren analyserar data 

genom att tolka den.19

 

En kvalitativ metod har använts eftersom den lämpar sig bäst i detta fall då antalet 

respondenter är för få för en statistisk analys samt att syftet är att kartlägga ett komplext i viss 

mån diffust fenomen. 

 

2.4 Generaliserbarhet 

 

2.4.1 Fallstudie 

 

”Det har blivit mycket vanligt att använda fallstudier i samhällsforskning, i synnerhet vid 

småskaliga undersökningar”.20 Fallstudier är perfekt när forskaren behöver använda olika 

metoder, data och källor. Vanligast är att bara ha ett undersökningsobjekt men i enstaka fall 

har forskare en eller flera objekt som skall undersökas. Målsättningen att bara ha ett 

undersökningsobjekt kan vara att fördjupa sig i det enskilda för att belysa det generella.21  

 

                                                 
18 Johannessen och Tufte, 2002, sid.20-21 
19 ibid sid.68, 70 
20  Denscombe, 1998, kap 2 
21  ibid  
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Fallstudier med fokus på relationer och processer har en tendens att vara sammanlänkade och 

påverka varandra. För att få förståelsen är det viktigt att förstå andra faktorer som påverkar. 22  

 

Denna uppsats är en fallstudie på två lastbilstillverkande företag. 

 

2.4.2 Urval 

 

Denna uppsats har ett bekvämlighets urval. Med detta menas att författaren väljer sitt eget 

urval.23 Författaren ringde runt till olika åkerier, chaufförer och återförsäljare.  

 

2.4.3 Validitet 

 

Validiteten anger hur bra data representerar fenomenet.24 Det vill säga hur riktiga data och 

metoder är, om data speglar sanningen och verkligheten samt täcker de avgörande frågorna.25 

Det finns; yttre- , inre- samt begreppsvaliditet. Med begreppsvaliditet menas hur bra den 

insamlande data visar det generella fenomenet. Den inre validiteten beror på om frågorna som 

ställs kommer att representera fenomenet som ska undersökas. Yttre validitet är hur bra 

urvalet representerar populationen.26 Detta är beskrivet i självkritiken hur bra den insamlade 

empirin och metoden är för att svara på fenomenet det vill säga på syftet och 

problemformuleringen.  

                                                 
22  Denscombe, 1998, kap 2 
23  Denscombe, 2006, s.24 
24 Johannessen och Tufte, 2002, sid.47 
25  Denscombe, 1998, s.283 
26  Johannessen och Tufte, 2002, sid.47 
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2.4.4 Reliabilitet 

 

Reliabiliteten visar hur tillförlitlig undersökningens data är, det vill säga vilken data, hur den 

samlades in samt hur den har bearbetats. Reliabiliteten kan testas genom att undersökningen 

görs igen på samma grupp fast vid ett senare tillfälle eller genom att flera forskare studerar 

samma fenomen och får samma resultat.27  

                                                 
27  Johannessen och Tufte, 2002, sid.28-29 

  10   



3. Teorikapitel 

 

Teorikapitlet börjar med en teoretisk diskussion där författaren argumenterar för teorierna 

som används i denna uppsats. Efter det beskrivs teorierna en efter en, med en förklaring i 

slutet av varje teori där teorins relevans förklaras. I den teoretiska syntesen skapas en modell 

över hur teorierna kommer att användas samt med en förklaring. Sist kommer den teoretiska 

referensramen där det förklaras hur de olika teorierna kommer att mäta det de är avsedda att 

mäta. 

 

3.1 Teoretisk diskussion 

 

Problemformuleringen är vilka faktorer är viktiga för att få fram bra input till 

produktutvecklingen för att skapa långsiktig överlevnad för företagen i lastbilsbranschen?  

 

I problemdiskussionen påvisas de faktorer som påverkar lastbilsbranschen. Det krävs att göra 

kunden nöjd för att kunna konkurrera. Uppsatsen avser att undersöka om kundens önskemål 

framkommer när företaget och kunden möts ur ett kundperspektiv.  

 

För att genomföra detta används teorin Service profit-chain. För att se den interaktiva 

marknadsföringen i sanningens ögonblick där företaget ska hålla sina löften till kund. 

Sanningens ögonblick är intressant i denna uppsats eftersom det är där kund och företag möts 

och kundernas önskemål och efterfrågan kan komma fram till produktutvecklingen. En 

förutsättning för att den interaktiva marknadsföringen skall vara bra är att den interna 

marknadsföringen fungerar, detta för att alla anställda på företaget ska vara kundfokuserade. 

Den interna marknadsföringen är en förutsättning för att kunna uppfylla löftena till kunderna. 

 

Teorin om tjänstekvaliténs två dimensioner kommer även att användas för att förtydliga 

kundens upplevda kvalitet i form av tekniska respektive funktionella egenskaper. Det är enligt 

teorin viktigt att ha både hög produktkvalitet och hög funktionell kvalitet för att göra kunden 

nöjd.  
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För att få fram bra input till produktutvecklingen från kunderna krävs det inte bara att mötet 

mellan kunden och företaget är bra. Det krävs även att kunderna vill samarbeta med företaget. 

Därför kommer teorin Involvment theory användas för att se om kunderna är hög- eller 

låginvolverade och utifrån det avgöra om det är lämpligt för företaget att arbeta utefter teorin 

värdestjärnan eller värdekedjan.  

 

3.2 Teoriperspektiv 

 

Inom marknadsföring finns de två olika perspektiven; transaktionsmarknadsföring och 

relationsmarknadsföring. Transaktionsmarknadsföringen är den traditionella synen på 

marknadsföring där utbytet mellan kunden och företaget är en färdigtillverkad produkt. 

Relationsmarknadsföringen handlar om samverkan mellan kund och företag för att skapa 

värde tillsammans. Företaget samarbetar och skapar relationer med berörda parter (som t ex 

kunder, leverantörer och andra intressenter inom nätverk). Relationsmarknadsföring handlar 

även om relationerna inom företaget för att uppnå samverkan.28  

 

Denna uppsats kommer att ha ett relationsmarknadsföringsperspektiv för att se om 

lastbilstillverkarna samarbetar med sina kunder för att skapa mervärde. 

 

                                                 
28 Grönroos, 2008, sid.42, 56 
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3.3 Teoribeskrivning 

3.3.1 Service Profit-chain 

 

Service profit-chain handlar om att företaget ska ha fokus både på sina anställda och på sina 

kunder. Det är en kedja som består av fem länkar för att göra kunder och anställda nöjda samt 

gör att företaget blir lönsamt.29  

 

De fem länkarna: 

 

De fem länkarna handlar kortfattat om att ha intern kvalitet genom att bland annat ha stark 

support för de anställda som har kundkontakt och att arbetsplatsen ska ha kvalité. Detta 

resulterar i nöjda och produktiva anställda, det vill säga att de anställda blir mer nöjda, lojala 

och då även arbetar hårdare, som i sin tur leder till bättre värde. En mer effektiv organisation 

och kompetenta medarbetare skapar extra kundvärde. När detta skapas får företaget nöjda och 

lojala kunder som köper igen och berättar för andra kunder. Detta resulterar i bra vinst och 

tillväxt.30

 

För att uppnå allt detta måste företaget börja med att ta hand om personalen som tar hand om 

kunderna. Det krävs mer än bara traditionell marknadsföring för att uppnå ett gynnsamt 

resultat.31

 

Anställda Kunder 

Extern 
Marknadsföring 

Intern 
Marknadsföring 

Företaget 
 

 

 

 

 
Interaktiv 
Marknadsföring

Figur.1:32

                                                 
29  Kotler mfl., 2005, sid.634-635 
30  ibid 
31  ibid 
32  ibid 
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Intern marknadsföring: 

 

Med intern marknadsföring menas att företaget måste investera i personalen, detta för att 

personalen ska vara motiverade att agera service- och kundmedvetet samt vara 

marknadsförare på deltid. Intern marknadsföring är en förutsättning för att uppfylla löftena 

företagen gett kunden. De anställda måste tränas och motiveras i sin kundkontakt. Personalen 

måste arbeta tillsammans för att se till att kunderna är nöjda.33

 

För att företaget alltid skall kunna leverera hög service till kunderna krävs det att de anställda 

är kundorienterade. Det är inte tillräckligt att bara ha en marknadsföringsavdelning om resten 

av företaget går sin egen väg och marknadsförarna måste uppmuntra alla att vara 

kundfokuserade. Därför är intern marknadsföring en bas för den externa marknadsföringen. 

Det är viktigt att företagets personal är redo, kunnig och tillmötesgående innan företaget 

marknadsför utmärkt service och blir uppmärksammade och belönade för det.34

 

Interaktiv marknadsföring: 

 

Med interaktiv marknadsföring menas det att kundernas uppfattade kvalitet beror på 

kvaliteten i interaktionen när köpare och säljare möts. Den interaktiva marknadsföringen går 

ut på att hålla löftena till kunden. Det som avgör om kunden får sina önskemål uppfyllda är 

vad som händer när anställda och kunder möts och interagerar. Om kunderna får löftena 

uppfyllda blir den upplevda kvalitén god.  Vid produktmarknadsföring har produktkvalitén en 

roll i hur den totala kvalitén uppfattas men den upplevda kvalitén påverkas även av andra 

faktorer.35

 

Tjänstemarknadsförare kan inte anta att de kan tillfredställa kunder med enbart god teknisk 

kvalitet utan det krävs även funktionell kvalitet. Varje interaktion med kunden är sanningens 

ögonblick där även hela organisationen kommer att bli utvärderad av kunden. Företaget kan 

inte bara anta att de kommer att göra kunderna nöjda. De måste behärska den interaktiva 

                                                 
33  Kotler mfl., 2005, sid.634-635 
34  ibid 
35  ibid 
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marknadsföringen för att en bra interaktion mellan företaget och kunden. För att klara 

kundrelationer bör företaget använda sig av relationsmarknadsföringskunskaper.36

 

Extern marknadsföring: 

 

Det är den externa marknadsföringen, som oftast kallas den traditionella marknadsföringen, 

som ger löften till kunden. Kunden bygger upp sina förväntningar genom dessa löften. 

Löftena kan ges genom exempelvis personlig försäljning, reklam, internet, och 

marknadsundersökningar. Detta ska stämma överens med kundernas behov, värderingar och 

önskningar. Det är oftast heltidsmarknadsförare, dvs de som är anställda på en sälj- eller 

marknadsavdelning, som ger dessa löften. Kunden kan ha tidigare erfarenheter av företaget 

eller fått förväntningar från andra kunders rekommendationer och erfarenheter av företaget 

och dess produkter. Förväntningarna kan förstärkas eller neutraliseras genom de löften 

kunden får via den externa marknadsföringen.37

 

Relevans för service profit-chain: 

 

Denna teori används för att se den interaktiva marknadsföringen när kunden och företaget 

möts oavsett om det är vid köpet, hos återförsäljaren, eller på annan eftermarknadsservice 

som företaget erbjuder, som till exempel i samband med service eller reparation av lastbilar 

på verkstäder. Det är från denna interaktion med kunden som företaget kan få tillförlitlig 

input till produktutvecklingen om inputen implementeras inom företaget till alla berörda 

parter. För att den interaktiva marknadsföringen skall fungera krävs det att den interna 

marknadsföringen fungerar. Det krävs att alla på företaget samt representanter för företaget 

är kundfokuserade för att göra kunden nöjd. Detta uppnås genom bra intern marknadsföring. 

 

 

 

 

                                                 
36  Kotler mfl., 2005, sid.634-635 
37  Grönroos, 2008, sid.428 
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3.3.2 Tjänstekvaliténs två dimensioner 

 
”Tjänster är mer eller mindre subjektivt upplevda processer där produktion och konsumtion 

äger rum samtidigt”.38 Denna tjänstekvalitet har två dimensioner; teknisk (vad kunden får) 

och funktionell (hur kunden får det). ”Vad kunden erhåller är bara en kvalitetsdimension av 

flera, nämligen den tekniska kvaliteten av tjänstens produktionsprocess”.39 Den funktionella 

kvaliteten är hur tjänsten erhålls vid sanningens ögonblick och detta påverkas av vad som 

händer i sanningens ögonblick när företaget och kunden möts. Företagets image, både på 

koncernnivå och på lokalnivå, påverkar även den totala kvaliteten. Anser kunden att 

leverantören har bra image kan denne se mellan fingrarna för eventuella misstag men många 

misstag skadar företagets image. Har företaget däremot dålig image hos kunderna kanske felet 

upplevs som större än vad det egentligen är.40

 

Företagets image

Resultatets Processens 
funktionella kvalitet: 

HUR
tekniska kvalitet:

VAD

Total kvalitet 
 

 

 

 

 

 

 
Figur.2:41

 

Relevans för tjänstekvaliténs två dimensioner: 

 

Relevansen för denna teori är för att förtydliga vad teknisk respektive funktionell kvalitet är i 

service profit chain-teorin. Denna teori tar upp vikten av att ha bra teknisk kvalitet, bra 

produkter, men även bra funktionell kvalitet, göra kunden nöjd i sanningens ögonblick när 

kunden och företaget möts. Denna teori kommer att användas för att se vad som är viktigt för 

åkarna och chaufförerna med en lastbil rent tekniskt samt vad som händer i sanningens 
                                                 
38  Grönroos, 2008, sid. 82-83 
39  ibid 
40  ibid 
41  ibid 
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ögonblick. Upplever åkarna och chaufförerna att de får fram sina önskemål och efterfrågan 

när de möter representanter för företaget?  

 

3.3.3 Involvment theory 

 

Teorin handlar om hur involverade kunderna är det vill säga hur stort engagemang kunderna 

lägger vid köpet. Det finns olika grader av involvering; hög, låg och ingen. Risk för kunden 

tas även med som en viktig faktor vid köpbeslut.42

 

Höginvolvering 

 

Kunden har ett högt engagemang när köpet är av stor betydelse och har en hög risk. Det 

betyder med andra ord att kunden lägger ner tid på att söka information och utvärdera denna 

information innan köpet. Detta påverkar kundens förväntningar och uppfattningar om köpet 

och ligger till grund för om kunden tycker att kvalitén av produkten efter köp motsvarar de 

förväntningar denne hade. Köp av hus eller bil kan betraktas som köp med högt engagemang 

eftersom kunden lägger ned tid för informationssökning samt att det är en hög ekonomisk 

risk. Riskerna behöver inte vara ekonomiska det kan även vara t.ex. känslosamma eller 

religiösa preferenser som gör en kund höginvolverad.43

 

Låginvolvering 

 

Köp med låg involvering uppfattas som köp med låg risk och liten informationssökning. 

Oftast är denna informationssökning intern, dvs. kunden utgår utifrån sig själv och sina egna 

erfarenheter för att fatta beslut vid inköp. Företagen behöver då satsa på att marknadsföringen 

ska vara enkel och tillgänglig för kunden och att kunden har detta i minnet. För produkter som 

har lågt engagemang är pris och rykte faktorer som är viktiga för kunden vid beslutsfattande. 

                                                 
42  Fill, 1999, sid.100-103 
43  ibid 
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Är kunden trogen och fortsätter köpa är detta en funktion av marknadsföringen, den upplevda 

kvaliteten leder till lojaliteten hos kunden.44

 

Relevans för Involvment theory: 

 

Involvment theory handlar om huruvida kunden är hög- eller låginvolverade vid köpbeslutet. 

Kunderna anses vara höginvolverade när det gäller köp av kostsamma produkter som till 

exempel lastbilar. Denna teori kommer att användas för att ta reda på hur involverade 

åkarna är genom att ta reda på vad som är viktigt vid köp av lastbil samt avgörande för val 

av lastbilsmärke. 

 

3.3.4 Värdekedja och Värdestjärna 

 

Värdekedjan 

  

I en värdekedja går produkten via en kedja, av värdeproducerande aktiviteter, mellan de olika 

aktörerna. ”Individer, avdelningar och hela företag har fått sina relativa positioner inplacerade 

i dessa `värdekedjor´.”45  Produkten levereras stegvis till kunden i en tänkt sekventiell kedja. 

Varje aktör lägger till ett värde och skickar vidare till nästa länk i kedjan tills produkten når 

slutkund. I en värdekedja har de olika aktörerna bara kontakt med aktörerna direkt före och 

efter dem i kedjan.46

 

Exempel: ”Enligt den traditionella värdekedjemodellen levererar bilfabrikanten ett visst värde 

till distributören, som alltså förvärvar detta värde. Distributören ökar i sin tur värdet innan 

erbjudandet vidarebefordras till återförsäljaren, som gör detsamma innan erbjudandet 

slutligen säljs till den enskilda kunden”.47

                                                 
44  Fill, 1999, sid.100-103 
45  Normann och Ramirez, 1994, s.16 
46  ibid  
47  Normann och Ramirez, 1994, sid.59 
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Numera har informationsteknologin gjort att aktiviteter inte behöver ske sekventiellt utan kan 

utföras parallellt. Relationer mellan aktörer och nätverk är för komplexa för att det ska 

fungera stegvis.  

 

Värdestjärnan 

 

I en värdestjärna samarbetar aktörerna för att skapa värde för kunden. Ett exempel är 

tillverkare av bilar som tillsammans med försäkrings- och finansbolag samarbetar för att 

skapa värde för kunden samt för att konkurrera med andra aktörer.48 Detta värdeskapande 

fördelas mellan aktörerna utifrån vad de gör bäst. Här sker ingen värdeförädling stegvis, i tur 

och ordning, utan det sker samtidigt och aktörerna samarbetar för att skapa värde i form av 

samproducerade relationer. Teorin beskriver att samproduktionsstruktur innebär att kunderna 

inte är passiva utan aktiva i den värdeskapande processen.49   

 

Relevans för värdekedjan och värdestjärnan: 

 

Denna teori kommer att användas för att undersöka på vilket sätt en lastbilstillverkare 

samverkar med alla berörda parter som anställda, återförsäljare, mekaniker, kunder och 

brukare och så vidare för att få input att utveckla rätt lastbilar. Om kunderna involveras i 

värdestjärnan kan företagen dra fördel av deras kunskap till produktutvecklingen. Undersöka 

om det finns en dubbelriktad kommunikation om fördelar, brister, efterfrågan och önskemål 

samt om detta förmedlas vidare när återförsäljare och kund interagerar eller när verkstäder 

och kund möts.  

                                                 
48  ibid, sid.71 
49  ibid, sid. 109 
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3.4 Teoretisk syntes 

 
Den teoretiska syntesen är en modell över hur teorierna i denna uppsats kommer att 

användas, följt av en förklarande text. Uppsatsens problemformulering är; vilka faktorer är 

viktiga för att få fram bra input till produktutvecklingen för att skapa långsiktig överlevnad 

för företagen i lastbilsbranschen?  

 

 

Anställda Kunder 

Extern 
Marknadsföring 

Intern 
Marknadsföring 

Företaget 
 

 

 

 

 

 

Teknisk/funktionell 
kvalitet 

 

Interaktiv 
Marknadsföring

 

Simultan utvecklingsprocess  Hög involvering 

Funktionell kvalitet Ej priskänsliga 

Process styrt Lojala 

  

Sekventiell utvecklingsprocess Låg involvering 

Intern 
marknads-
förings 
strategi 

Teknisk kvalitet Priskänsliga 

Målstyrt Ej lojala 

  

långsiktig överlevnad 
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Syntesmodellen utgår från teorin Service profit-chain. Det är viktigt att den interna 

marknadsföringen är bra och att de anställda är kundfokuserade. Företaget och de anställda 

kan antingen samarbeta med kunderna i en simultan utvecklingsprocess, värdestjärna, eller en 

sekventiell utvecklingsprocess, värdekedja. Detta beror på hur involverade kunderna är. Den 

interaktiva marknadsföringen är ur ett kundperspektiv, där kunden upplever företagets totala 

kvalitet både i form av funktionell- och teknisk kvalitet, när företaget och kunden interagerar. 

 

Det är vid interaktionen med kunden som företaget kan få input från kunden till 

produktutveckling. Kunderna kan antingen vara höginvolverade eller låginvolverade. Den 

interna marknadsföringsstrategin i denna syntes är: Om kunderna är höginvolverade ska 

företaget samarbeta med kunderna, både åkare och chaufförer, i en simultan 

utvecklingsprocess det vill säga en värdestjärna.  Är kunderna däremot låginvolverade bör 

företaget använda sig av en sekventiell utvecklingsprocess det vill säga en värdekedja.  
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3.5 Teoretisk referensram 

 
 
Den teoretiska referensramen ska förtydliga vad som ska mätas i intervjuerna. Uppsatsens 

syfte är att genom en fallstudie analysera och utvärdera sambandet mellan den interaktiva 

marknadsföringen och kundernas önskemål till produktutvecklingen. 

 

Interaktiv marknadsföring:  

Faktor: Sanningens ögonblick 

Variabler: Önskemål framkommer, önskemål framkommer inte 

Den interaktiva marknadsföringen kommer att mätas genom att se sanningens ögonblick ur 

kundernas perspektiv. Kunderna intervjuas genom att fråga åkarna vad som är viktigt för dem 

vid köp av lastbil och fråga chaufförerna vad som är viktigt för dem på en lastbil samt om de 

känner att de får gehör för sina åsikter. 

 

Intern marknadsföringen och värdestjärnan: 

Faktor: Samarbete  

Variabel: Hög eller låg 

Den interna marknadsföringen mäts ur ett säljperspektiv, genom att intervjua återförsäljare för 

att se om de får input från kunderna som kan vara användbar vid produktutveckling och om 

dessa önskemål förmedlas vidare in i företaget. Den interna marknadsföringen är att uppfylla 

löften till kund och detta är en förutsättning för samarbete. 

Kunderna intervjuas för att se om de upplever att det finns samarbete mellan dem och 

representanterna för företaget. Detta för att se om företaget arbetar likt en värdestjärna eller 

värdekedja med kunden när det gäller input till produktutvecklingen. 
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Tjänstekvaliténs 2 dimensioner 

För att den totala kvalitén ska uppfattas som bra krävs det att både den funktionella och den 

tekniska kvalitén är bra. 

Dimension 1: 

Faktor: Funktionell kvalité 

Variabler: bra, dålig 

Denna faktor används för att se djupare hur den interna marknadsföringen och interaktiva 

marknadsföringen fungerar vid sanningens ögonblick. Hur kunderna uppfattar sanningens 

ögonblick, detta kan vara hur kunderna får produkten och hur kundbemötandet är. 

Dimension 2: 

Faktor: Teknisk kvalitet 

Variabler: design, teknik 

Åkarna och chaufförerna intervjuas om vad som är viktigt på en lastbil för att den ska klassas 

som bra för dem samt om det är något som saknas på lastbilen utbudsmässigt.  

 

Involvment theory: 

Variabel: Hög eller låg involvering 

Faktorer: Informationssök, lojalitet, pris, kännedom 

Med dessa variabler undersöks om åkarna är hög eller låginvolverade genom att se vad som är 

avgörande. Detta genom att fråga åkarna med öppna svarsalternativ vad som är avgörande för 

val av lastbilsmärke samt vad som är viktigt vid köp av lastbilar. Om undersökningen visar på 

att priset är viktigt för kunden är åkaren låginvolverad, är priset inte avgörande är de hög 

involverade. 
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4. Företagspresentation 

 
Här följer en kort beskrivning av de företag författaren har valt att avgränsa sig till. 

 

Scania och Volvo är två lastbilstillverkande företag i Sverige som båda är världsledande inom 

lastbilstillverkning.  

 

Scania utvecklar, säljer och tillverkar lastbilar. De erbjuder även service och tjänster 

omfattande reservdelar, underhållsavtal, verkstadstjänster, förarutbildningar, IT-stöd för 

transportplanering, finansiella tjänster, leasing och försäkringserbjudande. Företaget har drygt 

12000 anställda i Sverige samt tillhandahåller fristående försäljnings och 

servicemarknadsorganisationer. Deras forskning och utveckling finns i Sverige.50

 

Volvo har tillverkat lastbilar sen 1927 och säljs och servas i drygt 130 länder av 650 

återförsäljare och 1450 verkstäder.51 ”Volvokoncernen kan också erbjuda omfattande 

anpassade lösningar för finansiering, leasing, försäkring och service, samt kompletta 

transportsystem för stadstrafik”.52

                                                 
50  http://www.scania.se 
51  http://www.volvo.com 
52  http://www.volvo.com 
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5. Empiri 

 

Författaren valde att ställa semistrukturerade frågor till både åkare, chaufförer och 

återförsäljare för att inte begränsa eller styra respondenterna med svarsalternativ. Det var 

även passande då författaren har intervjuat åkare och chaufförer med olika tranportuppdrag 

och erfarenheter. Då svarsalternativen var öppna har information med relevans för uppsatsen 

valts ut. 

 

5.1 Intervjuer 

 
Åkare 1: 

 

Åkeriet har funnits i 12 år, åkaren äger en lastbil med släp som denne utför timmertransporter 

med. Åkaren har en Scanialastbil nu men har även ägt lastbil av annat märke tidigare. När 

åkaren köper in lastbilar väljer han att köpa nya direkt från lastbilstillverkaren för 

nybilsgarantier samt för att undvika småfelen som är på begagnade bilar. Anledningen att 

åkaren valde att köpa Scania denna gång var för att han vet att servicen på verkstäderna 

fungerar bra. Det gjorde det inte hos en annan lastbilstillverkare, han upplevde inte att han 

fick bra back up från den verkstaden när den tidigare bilen krånglade och därför valde han att 

byta lastbilsmärke. Viktigast enligt åkaren är att få en bra lastbil som passar samt veta att man 

kan få bra service om det händer något. Han upplever även att Scania har bra kvalitet samt att 

han fick ett bra pris när han köpte Scania komplett (det vill säga en färdig konceptbil) som 

levererades snabbt.  På frågan om det är något speciellt lastbilsmärke som han förknippar med 

hög kvalitet blev svaret Scania. 

 

Åkaren tycker att han kan nå tillverkaren med sina åsikter. På mässor finns tillfälle att uttrycka 

sina åsikter och åkaren har även blivit inbjuden till temakvällar i Södertälje och uppringd vid 

marknadsundersökning. På frågan om marknadsföring till åkare, blev svaret - Vi får ju 

tidning, men det är mest djungeltelegrafen när det lanseras något nytt och vad som är bra och 
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dåligt.  Sedan när man vill köpa ny bil kontaktar man en återförsäljare och de visar vad de kan 

erbjuda. 

 

Åkare 2: 

 

Åkeriet har funnits i 63 år och de utför olika slags transportuppdrag till exempel transporter 

av grus, jord, sand, sopor. Åkeriet består av 11 lastbilar av två olika lastbilsmärken. När 

åkeriet köper in lastbilar köper de in nya, senaste inköpen har bara varit Scania lastbilar 

eftersom de erbjuder bra service på verkstäderna.  

 

På frågan varför åkeriet har valt att köpa in de lastbilar de har gjort blev svaret att det var 

viktigt med bra service och tillgängligheten på reservdelar samt att det var bra bilmärken. 

Tidigare valde åkeriet att köpa in ett annat lastbilsmärke, men då dessa kontinuerligt blev  

sämre på service och har tappat mycket duktigt folk på verkstäder, missat tider, kort om 

personal, valde åkeriet att byta lastbilsmärke vid nästa upphandling.  

 

Åkeriet väljer att köpa kundanpassade lastbilar vilket medför att de kan få dem i ett utförande 

som passar dem bra, Det finns ett stort urval hos både Scania och Volvo. Åkeriet väljer att 

lastbilstillverkaren sköter kontakten med påbyggarföretagen detta för att det skall bli enklare 

samt för att garantierna ska gälla. 

  

På frågan om han kan nå tillverkaren med sina åsikter om vad han efterfrågar på en lastbil, 

blev svaret att inget sådant behov fanns. Åkaren tycker att produktutvecklingen är bra. 

 

 Åkeri 3: 

 

Den intervjuade chefen hade cirka 140 lastbilar, av två olika lastbilsmärken, i sin vagnpark. 

Transportuppdragen bestod mest av distribution men även lite fjärrtransporter.  

 

Åkeriet väljer att köpa in nya lastbilar för nybilsgarantier samt för att uppfylla miljökraven. 

När de numera köper in lastbilar väljer de att bara köpa in Scania. För tillfället är det bara de 

som uppfyller deras krav på service då de har mycket reservdelar i Stockholm. Där blir de väl 
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bemötta på verkstäderna där ser de inte problem utan lösningar och bilarna är där under kort 

tid. De får även bra priser som storkunder. Vad som även är viktigt när de köper in lastbilar är 

pris, service och serviceavtalen samt kvalitén. Tidigare köpte åkeriet in ett annat lastbilsmärke 

men på grund av missnöje med servicen så valde nu att köpa in Scania. 

 

Den intervjuade anser att de får igenom sina önskemål på lastbilar som storkund. Den 

intervjuade berättar att de ser till att fråga sina chaufförer hur de upplever att bilarna är, för att 

veta vad som är bra eller dåligt samt om något är fel kan de åtgärdas med garantin. Scania 

ordnar med påbyggnationer och annat för att bilen ska vara klar att hämtas från Scania.  

 

Åkare 4: 

 

Åkeriet grundades 1992 de utför transportuppdrag i form av styckegods. Åkeriet består av 15 

lastbilar av tre olika lastbilsmärken. 

Åkaren säger att det var slumpen som gjorde att det blev just de lastbilar det blev. När de 

köper in lastbilar väljer de att köpa in både nya och begagnade. Ekonomiska skäl när de väljer 

begagnade och nya för att chaufförer som stannar längre än fem år får en ny lastbil. När de 

väljer att köpa nya lastbilar väljer de att köpa färdiga konceptbilar för att konceptbilarna 

passar deras transportuppdrag och konceptbilar är billigare samt har snabb leverans. 

 

På frågan om det är något speciellt lastbilsmärke som förknippas med hög kvalitet lastbilar 

svarade åkaren: DAF. Åkeriet har sin egen mekaniker, men ibland lämnar de in lastbilarna på 

märkesverkstäder. Det är stora skillnader i servicen på verkstäderna, vissa verkstäder har bara 

reservdelsutbytare och inga mekaniker.  

Åkaren känner att de är för små för att kunna påverka produktvecklingen med önskemål, 

tankar och efterfrågan. 

 

Åkare 5: 

 

Åkeriet har funnits i 50 år och de har nio lastbilar av samma märke och de kör endast 

distribution. När de köper in lastbilar köper de endast nya lastbilar för att det är mest 
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ekonomiskt i längden och man får bilarna som man vill ha dem. Åkeriet väljer att köpa 

kundanpassade lastbilar.  

 

Åkeriet har valt att köpa Volvobilar eftersom det är viktigt med bra verkstad och service vid 

köp av lastbil. På frågan om det är någon speciell märkesverkstad som gett extra bra service 

och hjälp om lastbilen skulle gå sönder svarade han; ja. Åkaren anser att det går att få 

lastbilarna precis som man vill utan kompromisser. Lastbilstillverkaren sköter allt med 

påbyggarfirmor vilket göra att lastbilen är klar för hämtning.  

 

På frågan om det finns något som lastbilsföretagen inte erbjuder som åkaren saknade (både 

funktionellt och tekniskt) svarade han att: Rent tekniskt en AC som fungerar utan att motorn 

är igång, precis som det finns på husvagnar. Det är ett stort behov när man kör distribution i 

stadstrafik för att korta körsträckor och många stopp gör att det blir varmt i hytten. En AC 

som fungerar utan att motorn är igång vore bra för att slippa mycket tomgångskörning. Detta 

önskemål har inte fått något stort gehör från tillverkarna. Ett annat bolag har tagit fram en 

eftermarknadslösning på AC, dock passar den inte till alla lastbilsmodeller.  

 

På frågan om han tyckte att han kan nå tillverkaren med sina åsikter om vad de efterfrågar på 

en lastbil, svarade han att det finns en kontaktperson från lastbilsföretagets utvecklingsgrupp 

på verkstaden. 

 

Chaufför 1: 

 

Den intervjuade lastbilschauffören har jobbat som chaufför i tre år, respondenten kör en 

Scanialastbil med släp. Det är en fjärrbil men chaufförens uppdrag är att lasta och lossa i 

stockholmsområdet. Respondenten har tidigare kört Volvo. 

  

På frågan om vad som eventuellt är bättre på bilen chauffören kör idag blev svaret att det är 

en ny Scania och nya bilar är alltid bättre. På gamla bilar finns alltid risken att inte allt 

fungerar och det försvårar och förlänger arbetet som chaufför. Den lastbilen chauffören kör 

idag har bra utrustning, men det är också beroende på hur mycket åkaren väljer att kosta på 

bilen.  
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Chaufförens favoritlastbilsmärke är Scania. Det som är viktigast på en lastbil var att allt ska 

fungera på den. Allt lagas inte på äldre lastbilar för att spara pengar och det försvårar arbetet 

för chaufförerna. Den lastbil han kör idag uppfyller hans krav dock har det varit lite 

”barnsjukdomar” med växellådan, men det var mest för att det sliter att köra med en växellåda 

tänkt för fjärrtrafik inne i Stockholm.  

 

På frågan om chauffören kände sig väl informerad om vilka nya lastbilar och vilken ny 

teknisk kvalitet som lanseras blev svaret att det får man bara höra från andra chaufförer eller 

så märks det när man får en ny lastbil. Däremot anser han att det lanseras lastbilar som 

uppfyller hans krav och önskemål, då det finns mycket smarta lösningar.  

 

Det finns inget han saknar på sin lastbil då hans åkare har lagt ner mycket pengar på 

extrautrustning på bilarna. Han har inget inflytande över vilken bil åkaren köper in.  

På frågan om han känner att chaufförernas önskemål på en lastbil kommer fram till 

lastbilstillverkaren, det vill säga om han blivit tillfrågad av återförsäljare, verkstäder/service 

ställen, mässor, undersökningar, åkare etc. vad som är viktigt för chauffören på en lastbil 

svarade han: - Nej aldrig på verkstaden. 

 

Chaufför 2: 

 

Chauffören har jobbat inom detta yrke i sex år, han kör olika lastbilar varje dag men endast 

lastbilar utan släp då han kör distribution i Stockholmsområdet. Han har kört olika 

lastbilsmärken samt olika modeller av samma märke.  

 

På frågan vad som förbättrats svarade han att ju nyare desto bättre men det är svårt att säga 

något speciellt. Eftersom han byter bil varje dag vill han ha en där allt fungerar och gör det 

lättjobbat. Han har inget favoritmärke och han kan inte heller säga om det är något speciellt 

som han saknar på lastbilen.  Vad som är viktigt på en lastbil svarade han att backspeglarna är 

jätteviktigt. På äldre bilar kan de vara svåra att ställa in.  
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På frågan om han får reda på vad som lanseras på nya lastbilar idag genom tidningar eller 

annan info från återförsäljare blir svaret; - Lite. Han känner sig inte tillfrågad på verkstäder 

eller av andra representanter från någon tillverkare och han har inte inflytande över vilken bil 

åkeriet köper in. 

 

Chaufför 3: 

 

Den intervjuade chauffören har jobbat i två år och kör en Scania utan släp och distribution. 

Chauffören har inte kört lastbilar av andra märken än Scania.  

 

Det som är viktigt för chauffören med en lastbil är ljudnivån i hytten, växellådan och en bra 

inställbar stol. Skåpet är viktigt för att kunna lasta bra. Den han kör uppfyller inte alla krav för 

chauffören eftersom den är för gammal, vilket gör att det saknas lite på den. Helst av allt 

skulle chauffören vilja ha en nyare lastbil. 

 

På frågan om chauffören läser eller informeras med vilka lastbilar som lanseras blir svaret nej. 

Blir heller aldrig tillfrågad om han är nöjd med lastbilen eller har några önskemål vid 

verkstäder eller på andra ställen. Chauffören säger att han inte vet om han har inflytande över 

valet av lastbil när chefen köper in ny. 

 

Chaufför 4: 

 

Chauffören har jobbat i tre år och kör en Scania med släp. Han kör olika transportuppdrag i 

Stockholm. Han har endast kört Scania lastbilar, den han kör nu är två år gammal och är 

bekvämare och bättre utrustad än den gamla. Det som är viktigt för honom på en lastbil är att 

lastbilen ska vara stark, bekväm och säker. Den lastbilen han kör idag uppfyller dessa krav, 

det finns inget han saknar på lastbilen. Han får ingen information i form av lastbilstidningar 

eller annan information från återförsäljaren eller lastbilstillverkaren. På frågan om han tycker 

att det lanseras bilar som uppfyller hans krav svarade han att han skulle vilja att det gjordes 

snyggare lastbilar. Han har aldrig blivit tillfrågad av lastbilstillverkaren eller återförsäljaren 

om han är nöjd med lastbilen eller om han har önskemål. Detta har inte heller frågats vid 
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service eller reparation av lastbilen. Han har inget inflytande över vilken lastbil chefen köper 

in. 

 

Chaufför 5: 

 

Chauffören har jobbat som lastbilschaufför i 18 år, idag kör han en Volvo-99 och en Scania-

01. Han kör inrikes transporter. Han har även kört andra lastbilsmärken än de han kör idag.  

 

På frågan om det är något som förbättrats på den lastbilen han har kör idag jämfört med andra 

svarade han: - Jämfört med äldre bilar är det hytten och körkomforten, man sitter mycket 

bättre. Nya lastbilar är som nya personbilar i komfort.  

 

Hans favoritlastbilsmärke är Scania. Det som är viktigt för att han ska vara nöjd med en 

lastbil är att lastbilen har bra körkänsla. På frågan om det saknas något på den lastbilen han 

kör idag jämfört med andra svarade han att man alltid vill ha starkare motor. Han tror även att 

i framtiden är det bara automatlåder som gäller. 

 

På frågan om han läser/informeras om vilka nya lastbilar som lanseras svarade han att det får 

man höra chaufförer emellan och är man intresserad tar man reda på det själv. Det är lite 

utskick men mest upp till chaufförerna. Han har dock inflytande över vilken bil chefen köper. 

 

På frågan om han kände sig tillfrågad om önskemål/efterfrågan på lastbilar svarade han nej. 

Han berättade att när han hade körningar utanför Sverige hade han massa idéer om 

förbättringar i hytten.  

 

Chaufför 6: 

 

Chauffören har kört i 30 år. Han kör idag en Scanialastbil med släp, han har även kört Volvo 

och Mercedes tidigare. Han är jättenöjd med den lastbilen som han kör idag då den har bra 

vägegenskaper och har allt han behöver för arbetet. Han är sin egen åkare och därför var inga 

mer frågor som chaufför relevanta. 
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Chaufför 7: 

 

Han har jobbat i 15-16 år som chaufför och han kör olika bilar av de som finns på åkeriet och 

har olika transportuppdrag. Om han måste välja favoritmärke blir det nog Scania. Det 

viktigaste enligt honom som chaufför med en lastbil är komforten i hytten. Det är mycket som 

förbättrats på lastbilarna idag. Han är sin egen åkare och därför var inga mer frågor relevanta. 

 

Återförsäljare Scania: 

 

När en åkare köper en ny lastbil kan denne välja mellan att köpa en skräddarsydd lastbil det 

vill säga en kundanpassad eller en färdig lastbil, en Scania komplett. Det som säljer mest är de 

kundanpassade men några procent säljs av de kompletta bilarna. De kompletta bilarna står 

färdiga, det är ett billigare alternativ för åkaren och ger snabbare leverans. På frågan om 

varför han trodde att åkarna väljer Scania och vad som är viktigt för åkarna när de köper 

lastbilar svarade han att Scania lastbilarna har låg driftkostnad samt att åkarna går till Volvo 

och Scania och sen kan det vara priserna som är avgörande. När en åkare köper en lastbil kan 

han välja om han vill att Scania ska ordna med påbyggnader eller om han vill kontakta företag 

som gör påbyggnationer själv. Vissa kunder vill sköta det själva och vissa vill att Scania ska 

fixa allt åt dem vilket gör att åkaren bara kan hämta bilen. På frågan om återförsäljaren visste 

vad det görs för undersökningar för att ta reda på vad åkarna och chaufförerna efterfrågar 

svarade han att inputen återförsäljarna får läggs fram på möten. Det finns ett intranät där 

information och synpunkter kan förmedlas till tillverkaren.  

 

Återförsäljare Volvo: 

 

På frågan vad som säljer mest blev svaret att ungefär 95 % är skräddarsydda, dvs 

kundanpassade, lastbilar och 5 % konceptbilar. Konceptbilar kan levereras snabbt. 

Kundanpassade tog tidigare 1 år nu tar det 4-5 månader att leverera. 

 

Är det något speciellt som är viktigt för åkarna när de köper lastbilar?  

Det är väldigt individuellt men Volvos automatiska växelsystem, en manuell växellåda med 

automat funktion, är väldigt efterfrågat. 
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Hur fungerar det med eftermarknadsservice? Vad kan Volvo erbjuda och vad sker på andra 

firmor? Förmedlar Volvo denna kontakt? Volvo förmedlar denna kontakt, konceptbilarna 

levereras färdiga att använda. Vi rekommenderar kunderna att låta Volvo sköta kontakter med 

påbyggnader för garantierna ska gälla samt för att kunden bara behöver kontakta Volvo.  

 

Vad görs det för undersökningar för att få veta vad chaufförer och åkare efterfrågar? Blir de 

uppringda, kontaktade på mässor, tillfrågade i samband med service eller på verkstan.  

Rena marknadsundersökningar sköts inte av återförsäljarna, men återförsäljarna förmedlar 

vidare förbättringsförslag till Volvo från åkarna. 

Verksamhetsutveckling: Personalen på verkstaden träffas var tredje vecka och för fram 

kundsynpunkter om vad som är bra, dåligt borde förbättras/uppskattas osv. Detta förmedlas 

även vidare till Volvo. 

 

Om ni får input från kunden förmedlas det vidare då.  Ja.  

Det finns även kundråd där Volvo bjuder in åkare. 
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6. Analys 
 
I analysen jämförs den insamlade empirin med teorierna. 

 

Funktionella kvalitén: 

Det som framkommit i undersökningen är att de flesta åkare anser att det mest viktiga för dem 

vid köp av lastbil är tillgången på bra service på märkesverkstäder. Undantaget var den åkare 

som hade egen mekaniker på åkeriet. Det visade sig även att den upplevda kvalitén vid 

verkstäderna är den avgörande faktorn för de flesta om de skulle förbli lojala eller byta 

lastbilsmärke vid nästa upphandling.  

 

Att den funktionella kvalitén är bra vid sanningens ögonblick när kund och representanter för 

företaget möts i samband med service och reparationer har med andra ord visat sig vara 

avgörande för om kunderna ska förbli lojala. Det är därför viktigt för företagets långsiktiga 

överlevnad att kunden uppfattar att den funktionella kvalitén är bra. Flera av de tillfrågade 

upplevde dock funktionell kvalitetsskillnad mellan de konkurrerande lastbilstillverkarna. 

Några åkare hade till och med valt att byta lastbilsmärke på grund av detta. 

 

Teknisk kvalitet 

De tillfrågade var överlag nöjda med den tekniska kvalitén hos nya bilar oavsett 

lastbilsmärke. Av de 12 tillfrågade åkarna och chaufförerna var det två personer som hade 

konkreta förslag till den tekniska utvecklingen på frågan vad de saknade eller hade saknat. 

Fokusen låg dock inte på den tekniska utvecklingen utan på att de vill ha lastbilar som håller 

länge och skulle något hända vill de snabbt kunna åtgärda felet och få bilen att rulla igen.  

 

Chaufförerna som intervjuades pratade mer specifikt om de olika funktionerna som de hade i 

lastbilarna. Det märktes tydligt att de arbetar med lastbilar varje dag, de har mycket 

synpunkter om dem. Generellt var de nöjda med bilarna. Moderna bilar ansågs vara bättre, ”-

Ju nyare desto bättre”. Det viktigaste verkade vara att allting skulle vara helt på lastbilen, 

annars riskerar arbetet att bli lidande. Det var delvis därför alla chaufförer föredrog en ny 

lastbil eller relativt ny. Andra aspekter som var bättre i nyare bilar var komforten i hytten och 
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den tekniska kvalitén. Det verkade vara beroende på vilken åkare man är anställd av som 

avgör om man får den utrustning man vill ha på lastbilen. 

 

Interaktiv marknadsföring 

Den interaktiva marknadsföringen måste fungera för att de lastbilstillverkande företagen skall 

behålla sina kunder, eftersom det är här kunden får sina löften uppfyllda när denne möter 

företaget i sanningens ögonblick. En förutsättning för att den interaktiva marknadsföringen 

skall vara bra är att den interna marknadsföringen är bra och att den omfattar hela företaget 

inklusive externa representanter för företaget. 

 

Några av åkarna ansåg att de hade möjlighet att framföra åsikter, önskemål, synpunkter till de 

respektive lastbilstillverkarna på exempelvis mässor, ”temadagar”, möten och hos 

återförsäljarna. Det var bara en som specifikt hade något som de saknade på lastbilarna och 

detta är AC som fungerar fast att motorn är avslagen. Däremot hade de aldrig blivit tillfrågade 

på verkstäderna hur de upplevde att deras lastbil var. På verkstaden rättade de ”bara” till felet. 

Det visar att den interaktiva marknadsföringen vid verkstäderna, dock inte alla, uppfyller 

kundens löften med att laga lastbilen men det fanns ingen dubbelriktad kommunikation om 

önskemål och synpunkter. 

 

Intern marknadsföring 

För de lastbilstillverkande företagen är det av yttersta vikt att verkstadspersonalen är 

kundfokuserade, kunniga och uppfyller kundens förväntningar, då det enligt denna 

undersökning visade sig vara avgörande vid åkarnas val av lastbilsmärke. Detta eftersom det 

är verkstadspersonalen som möter företagets kunder oftast och detta i samband med 

reparationer och service. Det är därför viktigt att personalen på verkstäder motiveras till att 

vara kundfokuserande och tillmötesgående. Enligt undersökningen skiljde den uppfattade 

kvalitén mellan de olika verkstäderna.  

 

Involment theory 

Flertalet åkare nämnde även pris och leveranstid som viktiga faktorer vid val av lastbil. Några 

av åkarna väljer att köpa färdiga konceptbilar för att det är billigare och innebar snabb 

leverans, vilket tyder på låginvolvering. Men de flesta har ändå valt att köpa från den 
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lastbilstillverkare där de är mest nöjda med den funktionella kvalitén. Vilket visar på att de är 

höginvolverade. 

 

Enligt Involvment Theory borde åkarna vara höginvolverade då köp av lastbilar är en dyr 

affär och indirekt innebär en ekonomisk risk. Därför borde åkarna ägna sig åt omfattande 

informationssökning innan ett köp.  

 

Åkarna kan ses som höginvolverade men bara lojala när den funktionella kvalitén är god. Den 

lastbilstillverkare som har sämre funktionell kvalitet på verkstäderna riskerar att få 

låginvolverade kunder och icke lojala kunder.  

 

Värdestjärnan: 

Ur ett kundperspektiv existerar inte något samarbete liknade en värdestjärna, eftersom 

chaufförerna och några av åkarna inte känner sig delaktiga. Av de som känner att de får gehör 

för sina önskemål och åsikter kan författaren inte säga hur långt detta når in i företaget och 

om det är input till produktutvecklingen. Utifrån ett säljarperspektiv sker det något som kan 

börja likna en värdestjärna med möten mellan verkstadspersonal och återförsäljare. Hur långt 

detta når in i företaget och vad som framkommer på dessa möten omfattas inte i denna 

uppsats. Därför kan inte författaren avgöra om de två företagen jobbar likt en värdestjärna.  
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7. Resultat  

 
I resultatet svarar författaren på uppsatsens syfte och utvärdera faktorerna och variablerna 

från den teoretiska referensramen. Uppsatsens syfte är att genom en fallstudie analysera och 

utvärdera sambandet mellan den interaktiva marknadsföringen och kundernas önskemål till 

produktutvecklingen 

 

Det visade sig att ur ett kundperspektiv finns det inget samband mellan den interaktiva 

marknadsföringen och kundernas önskemål till produktutvecklingen. Det vill säga i samband 

med att företagen uppfyller löften till kunderna vid verkstäderna finns det inget samband med 

önskemål till produktutvecklingen. Detta är utifrån sanningens ögonblick när kunderna och 

representanter för lastbilstillverkarna möts vid verkstäderna, eftersom det är där 

lastbilstillverkarna möter alla sina kunder, det vill säga både åkare och chaufförer.  

 

Faktor: Sanningens ögonblick. Variabeln önskemål framkommer inte vid interaktionen med 

verkstäderna där företaget möter kunderna. Däremot vid andra tillfällen kände vissa åkare att 

deras åsikter framkommer, hur långt dessa önskemål sträcker sig in i företaget framkommer 

inte i denna uppsats. 

 

Faktor: Samarbete. Resultat oklart enligt återförsäljarna förmedlas inputen vidare, hur långt 

den når inom företaget framkommer inte i denna uppsats. Det är även oklart vilken input som 

framförs då de tillfrågade kunderna inte kände att de fick fram sina åsikter på verkstäder och 

endast några av de tillfrågade åkarna kände att de kunde få gehör för sina önskemål på andra 

ställen där de mötte representanter för de lastbilstillverkande företagen. Det fanns stora glapp 

där det borde finnas mer samarbete som skulle gynna inputen till produktutvecklingen. 

Samarbetet borde även omfatta chaufförerna, men idag gör det inte det. 

 

Faktor: Funktionell kvalitet. Resultat oklart. Det visade sig att den funktionella kvalitén, vid 

verkstäderna, var av yttersta vikt vid val av lastbilsmärke samt för att flera av åkarna ska vara 

lojala. Detta visar att funktionella kvalitén är viktig för företagets långsiktiga överlevnad. Alla 

åkare hade en bra lastbilstillverkare där de var nöjda med verkstaden, men detta har ändrats 
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över tiden för vissa eftersom flertalet valt att byta märke när missnöje uppstått. Denna faktor 

blev svår att mäta då det visade sig att denna variabel var avgörande.  

Faktor: Teknisk kvalitet. Resultat oklart, detta på grund av att chaufförerna överlag verkade 

nöjda med det tekniska utbudet som finns idag på marknaden. Det verkade vara viktigare 

vilket åkeri man var anställd av och hur mycket åkarna kostade på lastbilarna för att få en bra 

lastbil. Åkarna var också överlag nöjda med det tekniska utbudet, bara en saknade något 

konkret men detta var ett generellt problem hos andra lastbilstillverkare också enligt denne. 

Båda de lastbilstillverkande företagen som uppsatsen handlar om verkar ha en bra teknisk 

kvalitet som kunderna är nöjda med.  

Faktor: Hög eller låg involvering. Resultat diffust. Det visade att åkarna inte verkade lägga 

ned mycket tid på informationssökande, de verkade väl medvetna om vad som fanns och de 

verkade ha förtroende för företaget. Vissa valde till och med konceptbilar för att spara tid och 

pengar. Allt detta tyder på låginvolvering, men eftersom den funktionella kvalitén generellt 

var avgörande för val av lastbilsmärke och för att kunderna ska vara lojala, är de inte låg 

involverade.  Åkarna kan ses som hög involverade så länge den funktionella kvalitén är till 

belåtenhet. 
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8. Slutsats 

 
Slutsatsen svarar på uppsatsen problemformulering som är följande: 

Vilka faktorer är viktiga för att få fram bra input till produktutvecklingen för att skapa 

långsiktig överlevnad för företagen i lastbilsbranschen?  

 

Det framkom att det viktigaste för företagen är att mötet med kunden upplevs av denne som 

bra. Detta för att kunderna ska förbli lojala mot företaget och det är genom samarbete med 

lojala och engagerade kunder som företaget kan få bra input till produktutvecklingen som 

överensstämmer med kundernas önskemål och efterfrågan.  

 

Mötet mellan kund och personalen på verkstäderna är av yttersta vikt för om något händer 

med lastbilen vill åkaren snabbt få hjälp. Ingen åkare vill ha sin lastbil stående på verkstaden, 

då detta kostar åkaren mycket pengar i form av kostnader samt förlorade intäkter. Att lösa 

kundens problem och önskemål på ett smidigt och servicemedvetet sätt är en förutsättning för 

att kunden ska vara lojal och göra återköp hos samma lastbilstillverkare. Det är därför viktigt 

att lastbilstillverkarna ser till att all personal inklusive representanter för företaget är 

kundfokuserade, strävar mot samma mål, och gör ett bra jobb samt att de blir 

uppmärksammade av företaget när de gör det.  

 

Att ha personal som är kundfokuserade och interagera väl med kunder samt ha strukturer som 

möjliggör detta är standard i företag som träffar sina kunder ofta. En verksamhet som bygger 

på många kundinteraktioner gör det enklare att upptäcka och korrigera brister hos företaget 

eller produkten som kunderna upptäcker, verksamheten blir känsligare.  Därför är det extra 

viktigt för industriföretag exempelvis Scania och Volvo, som träffar sina kunder mer sällan, 

att mötena fungerar bra och inputen tas tillvara, det är därför viktigt att den interna och 

interaktiva marknadsföringen är bra då de bör vara mer lyhörda för att kunna upptäcka vad 

kunderna tycker och tänker.  

 

Ur ett konkurrensperspektiv är produktutvecklingen viktig. I dagsläget visade denna 

undersökning att hur kunderna blir bemötta på verkstäder är viktigast för kunderna samt en 

förutsättning för vissa för att göra återköp hos samma lastbilstillverkare. Den tekniska 
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utvecklingen upplevs idag ungefär jämbördig mellan de två lastbilstillverkarna enligt 

kunderna då ingen saknade något specifikt hos det ena företaget som man visste fanns hos det 

andra. Skulle även den funktionella kvalitén bli jämbördig, kan företagen involvera kunderna 

mer, både åkare och chaufförer, i utvecklingen av produkter för att få konkurrensfördelar.  

 

För de lastbilstillverkande företagen är det mekanikerna på verkstäderna som oftast möter 

kunderna och därför är det viktigast att den personal som representerar företaget är mycket 

kundfokuserad. Det är även här de lastbilstillverkande företagen kan få bra och 

kundorienterad input till produktutvecklingen om kommunikationen är dubbelriktad och att 

informationen förmedlas vidare. Något som inte sker idag. Ingen av de tillfrågade 

chaufförerna känner att deras önskemål eller efterfrågan har kommit fram trots att lastbilarna 

är deras arbetsverktyg. Några åkare kände att deras önskemål kom fram, dock inte på 

verkstäderna.  

  

Ett sätt som enligt undersökningen inte används idag av lastbilstillverkarna är att när 

kunderna kommer till verkstäderna ställa enklare frågor för att ta reda på deras synpunkter om 

bilarna. Det är en fördel om detta görs av en mekaniker eller någon annan teknisk person och 

inte av en anställd marknadsundersökare. Det skulle kunna göras med hjälp av formulär, 

tävlingar där vinnande förslag belönas eller ha en kanal in till företaget från något forum där 

chaufförer och åkare kan lämna sina synpunkter samt ge respons till dem som lämnar förslag. 

Detta gör även att kunderna, både åkaren och chauffören, känner sig uppmärksammade av 

företaget.  
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9. Självkritik: 
 

Denna uppsats har fokus på den tekniska kvalitén och kundernas påverkan på 

produktutvecklingen, men det visade sig att kunderna överlag var nöjda med den tekniska 

kvalitén hos de två lastbilstillverkarna som uppsatsen är avgränsad till. Fokus ligger istället på 

den funktionella kvalitén som visade sig inte vara jämbördig mellan olika verkstäder. 

Intressesant skulle vara att göra en liknande undersökning igen när den funktionella kvalitén 

kan ses som likvärdig mellan verkstäderna. Då kanske det skulle finnas ett större behov av att 

samarbeta med kunden och involvera denne mer i produktutvecklingen på grund av att 

företaget då skulle vara i behov att involvera kunderna på ett annat sätt, för att behålla dem. 

Generaliserbarheten av denna uppsats påverkas av att det är en fallstudie samt att 

undersökningen bygger på ett bekvämlighetsurval. Undersökningen gjordes mitt i brinnande 

lågkonjunktur vilket också kan ha påverkat resultatet. 

Empirin samlades in genom telefonintervjuer med semistrukturerade frågor utan 

svarsalternativ. Dock reserverar författaren sig från att frågorna och följdfrågorna kanske inte 

alltid blev exakt likadant ställda av författaren. Det visade sig att de semistrukturerade 

frågorna och de öppna svarsalternativen gjorde att det tydligt kom fram hur viktig den 

funktionella kvalitén är samt att den även var avgörande för att de flesta kunderna skulle vara 

lojala mot företagen. Fallstudien är positiv i den meningen att den bidrog till ett djup i 

uppsatsen, även om den fokuserade på de avgränsade företagen.  

Den inre validiteten är bra eftersom rätt frågor ställts. Frågorna gjorde att den funktionella 

kvalitén kom fram trots att det inte var fokus på den tidigare. Trots viss förskjutning av 

fokusen på uppsatsen stämmer den insamlade empirin överens med bakgrund och syfte. Den 

röda tråden finns, trots att utfallet blev annat än förväntat. Bekvämlighetsurvalet påverkar den 

yttre validiteten men det är ändå bra spridning på de intervjuade med hänsyn på 

transportuppdrag. Syftet och problemformuleringen gick att svara på, men alla variabler från 

referensramen gick inte att använda för att mäta detta på grund av det oväntade utfallet. 

  41   



10. Källor 

 

10.1 Böcker: 
 

• Principles of marketing, Philip Kotler, Wong, Saunders och Armstrong, 2005,  fourth 

european edition. 

• Logistik – grunder och möjligheter, Nils G Storhagen, 2003. 

• Logistik i försörjningskedjor, Stig-Arne Mattsson, 2002. 

• Relationsmarknadsföring: Från 4 P till 30R, Evert Gummesson, 2002. 

• Service management och marknadsföring, Christian Grönroos, 2008. 

• Den nya affärslogiken, Richard Normann och Rafael Ramirez, 1994 

• Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Asbjörn Johannessen och Per Arne 

Tufte, 2003. 

• Forskningshandboken, Martyn Denscombe, 1998. 

• Forskningshandboken – för småskaliga samhällsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 

Martyn Denscombe, 2006. 

• Marketing Communications: contexts, contents and strategies, 1999, second edition. 

• Uppsatsarbete – en kreativ process, Inga-Britt Lindblad, 1998 

• Thomas och Purdon, Thelephone Methods for Social Surveys, 1995 

 

10.2 Hemsidor: 
 

Scania 
http://www.bilmetro.scania.se/trucks/pgrserie/cabs/index.asp  

2008-11-10 

http://www.scania.se/trucks/  

2008-11-10 

http://www.scania.se/About_Scania/    

2009-01-08 

 

Volvo 
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http://www.volvo.com/trucks/sweden-market/sv-

se/aboutus/Volvo+Trucks+Worldwide/volvo_trucks_worldwide.htm

2009-01-08 

http://www.volvo.com/trucks/sweden-market/sv-se/aboutus/About+Volvo+Group/about_volvo_group.htm 

2009-01-08 

 

Nyteknik 
http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article6830.ece  

2008-11-25 
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11. Bilagor 

11.1 Typ frågor chaufförer 

 

• Hur länge har du arbetat som lastbilschaufför?  

• Vilken lastbil kör du idag?  

• Vad kör du för lastbilskombination? 

• Vad kör du för transportuppdrag? 

• Har du kört andra lastbilar av annat märke än den du kör nu? Eller har du kört andra 

modeller av samma lastbilsmärke? 

• Är det något som har förbättrats på den lastbilen du kör nu om du jämför med tidigare 

lastbilar som du kört. 

• Har du något favoritlastbilsmärke? 

• Vad är viktigt för dig för att du ska vara nöjd med en lastbil? 

Både när du kör och arbetar i övrigt med lastning och lossning etc  

• Tycker du att den lastbilen du kör nu uppfyller dina krav för att du ska vara nöjd med 

den?  

• Finns det nått du saknar på den lastbilen du har idag, som du vet finns i andra lastbilar 

eller borde finnas? 

• Läser du/informeras du med vilka nya lastbilar som lanseras (ex lastbilstidningar, 

annan info från ex återförsäljaren av lastbilen)?  

• Tycker du att det lanseras nya lastbilar som uppfyller de önskemål du har som 

chaufför? 

• Känner du att det som chaufförer efterfrågar på en lastbil kommer fram till 

lastbilstillverkaren? Dvs. att bli tillfrågad av återförsäljare, verkstäder/service ställen, 

mässor, undersökningar, åkare etc vad som är viktigt för chauffören på en lastbil. 

Finns det något forum där du kan ventilera dina åsikter (förutom till din chef) 

• Har du inflytande över vilken lastbil chefen köper? 
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11.2 Typ frågor åkare 
 

• Hur många lastbilar har åkeriet?  

• Hur länge har åkeriet funnits……år 

• Vilka lastbilsmärken har åkeriet……. 

• Vilka transportuppdrag har ni? 

• När ni köper in lastbilar, köper ni nya eller begagnade och varför? 

• Varför köper ni inte en ny när ni kan välja utförande och garantier å sånt? 

• Varför väljer ni att köpa nya lastbilar och inte begagnade? 

• Varför har ni valt att köpa de lastbilsmärken ni har köpt? 

• Hur går det till när ni köper en lastbil? Hur involverade är ni i köpet. Köper ni 

konceptbilar eller mera kundanpassade? Tycker ni att det går att få en ny lastbil precis 

som ni vill ha den eller krävs det kompromisser. 

• Hur mycket tycker du att det går att skräddarsy en lastbil. Är de kundanpassade eller 

är det för lite? Måste ni välja att gå på eftermarknadsservice för att få exakt det ni vill 

ha? 

• Vad är det som är viktigt när ni köper lastbil dvs vad som är avgörande vad som gör 

att ni väljer just den lastbilen ni gör?  

• Går det att få kringutrustning till alla lastbilsmärken? 

• Är det något speciellt märke du tänker på om du tänker hög kvalité på lastbilar. 

• Tycker du att kan nå tillverkaren med dina åsikter om vad du efterfrågar på en lastbil? 

(i samband med mässor, uppringd, vid service, vid verkstäder och dyl när du har 

möjlighet att träffa representanter för lastbilstillverkaren). 

• MF till åkare? Eller är det dom som söker upp den? 
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11.3 Typ frågor återförsäljare  
 

• Hur går det till när en åkare vill köpa en ny lastbil? Är det skräddarsydda lastbilar till 

viss del eller är det färdiga konceptbilar? Vad är det som kundanpassas? Hur fungerar 

modulsystemet? 

 

• Varför tror du åkarna väljer att köpa just Scania/Volvo? 

 

• Är det något speciellt som generellt verkar vara viktigt för åkarna när de köper 

lastbilar? 

 

• Service avtal, och annat som medföljer när man köper ny lastbil? 

 

• Hur fungerar det med eftermarknadsservice. Vad kan Scania/Volvo erbjuda och vad 

sker på andra firmor. Förmedlar ni denna kontakt?  

 

• Vad görs det för undersökningar för att veta vad chaufförer och åkare efterfrågar? Blir 

dom uppringda, mässor, frågade i samband med service eller på verkstan.  

 

• Gör ni eftermarknadsundersökningar efter köp att följa upp hur nöjd kunden är? 

 

• Om ni får input från kunden förmedlas det vidare då…  

Hur förmedlas det vidare och till produktutvecklingen? 

 

• Hur dom upplever modulsystemet, konceptbilar. Kundanpassade. Vilka säljer mest? 

 

• Någon sak som efterfrågas hur lång tid tar det innan det lanseras. 

 

• MF till åkare? Eller är det dom som söker upp den? 
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