
 
 

I N T E R N A T I O N E L L A  H A N D E L S H Ö G S K O L A N  
HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 

 

 

 

 

 

Varför företag tackar  
nej t i l l  SLA:s t jänster 

En studie om kundkontakt, relationer och motstånd till förändring 

Filosofie kandidatuppsats inom Företagsekonomi 

Författare: Jonas Fahlgren  
David Johansson 
Fredrik Stamming 

Handledare: Jenny Balkow 

Framläggningsdatum 2006-06-08 

Jönköping   Juni 2006 



 
 

J Ö N K Ö P I N G  I N T E R N A T I O N A L  B U S I N E S S  S C H O O L  
Jönköping University  

 

 

 

Why companies decline 
SLA’s services 

A studie about customer contact, relations and resistance to change 

Bachelor’s thesis within Business Administration 

Author: Jonas Fahlgren  
David Johansson 
Fredrik Stamming  

Tutor: Jenny Balkow 

Jönköping  June 2006 



 

 

Kandidatuppsats inom Företagsekonomi 

Titel:  Varför företag tackar nej till SLA:s tjänster – En studie om 
kundkontakt, relationer och motstånd till förändring 

Författare: Jonas Fahlgren  
David Johansson 
 Fredrik Stamming 

Handledare: Jenny Balkow 

Datum:  2006-06-08 

Ämnesord Kundkontakt, Relationer, Motstånd till Förändring 

  
 

Sammanfattning 
Problem:  Denna uppsats är gjord på uppdrag av Svensk Logistikanalys AB (SLA). 

SLA är ett relativt nystartat företag som arbetar som fraktmäklare åt företag 
som vill minska sina fraktkostnader. De kontaktade högskolan eftersom de 
upplevde att de hade problem med att för många företag, som fick deras 
koncept presenterat för sig, tackade nej till deras tjänster. Utifrån detta 
arbetades följande syfte med uppsatsen fram: 

Syfte: I denna uppsats kommer vi studera företag som tackat nej till SLA:s 
tjänster. Syftet är att finna och förstå de faktorer som gör att de tackar nej 
till tjänsterna.  

Metod: För att undersöka vad som påverkat potentiella kunder till SLA har vi 
genomfört intervjuer med sex stycken företag som SLA har presenterat sitt 
koncept för men som efter förhandling inte har köpt deras tjänster. 
Intervjuerna har noga dokumenterats med hjälp av en bandspelare för att 
inte missa några viktiga detaljer i intervjuerna. Intervjuerna har därefter 
granskats och jämförts med den teori som studerats och våra egna 
uppfattningar av intervjuernas innebörd.  

Analys: Analysen är uppdelad i tre områden; kontakt med kunden, relationer samt 
motstånd till förändring. Vid analys av dessa områden så har vi gått igenom 
alla företagen område för område vilket har utmynnat till flera slutsatser. 

Slutsats: Vi har funnit flera orsaker till vad som har påverkat SLA:s potentiella 
kunder till att de tackar nej. Något som är gemensamt för alla företagen är 
att leveranssäkerheten är av största vikt, och att osäkerheten med att införa 
en ny transportör påverkar deras beslut. En annan orsak är att den 
förändring som uppstår vid införandet av en ny transportör är jobbig samt 
skapar motstånd hos dem som jobbar närmast transportören. Vi har även 
funnit en viss skepsis hos företagen till SLA:s lovade besparing vid 
upphandlingstjänsten. 
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Abstract 
Problem This thesis was made by a commission from Svensk Logistikanalys AB 

(SLA). SLA is a relatively new firm who is working as a freight broker for 
firms that wants to lower their freight costs. SLA contacted Jönköpings 
international business school because they experienced a problem with too 
many firms, that had SLA’s concept introduced to them, but turned down 
their services. On the basis of this, following purpose of the report has 
been stated. 

Purpose  In this thesis we will study companies that have said no to the services of 
SLA. The purpose is to find and understand the factors that make them say 
no to the services. 

Method In order to investigate factors that influence potential customer to SLA we 
interviewed six firms to whom SLA had introduced their concept to, but 
after a negotiation turned them down. The interviews have been well 
documented with help from a tape recorder, so there would be no loss of 
important details. The interviews was then reviewed and compared with the 
theory and our own opinions of the content of the interviews. 

Analysis The analysis is divided into three topics; contact with customers, relations 
and resistance to change. When analyzing these topics we have gone 
through all the firms’ topic by topic and this led us to several conclusions. 

Conclusion We have found several causes which has influenced SLA’s potential 
customer to reject SLA’s concept. Something that is common for all the 
firms are that time of delivery is very important and the uncertainty with 
introducing a new transportation company influences their decisions. 
Another cause is the resistance to change that arises when introducing a 
new transportation company. We also found some skepticism about the 
savings promised by SLA. 

 

 



 

 i

Innehåll 

1 Inledning................................................................................. 1 
1.1 Bakgrund....................................................................................... 1 
1.2 Problemformulering ....................................................................... 1 
1.3 Syfte .............................................................................................. 1 
1.4 Disposition..................................................................................... 2 

2 Metod ...................................................................................... 3 
2.1 Uppdragsforskning ........................................................................ 3 
2.2 Metodval........................................................................................ 3 
2.3 Urval.............................................................................................. 4 
2.4 Datainsamling ............................................................................... 5 

2.4.1 Litteraturstudie .................................................................... 5 
2.4.2 Personliga intervjuer ........................................................... 5 

2.5 Empiri och Analys.......................................................................... 8 
2.6 Reliabilitet och Validitet ................................................................. 8 
2.7 Kritik .............................................................................................. 8 

3 Företagspresentation.......................................................... 10 
3.1 SLA – Svensk Logistikanalys AB ................................................ 10 
3.2 Nulägesanalys............................................................................. 11 

3.2.1 Kundkontakt...................................................................... 11 
3.2.2 Presentationen.................................................................. 12 
3.2.3 Uppföljningsarbete............................................................ 12 
3.2.4 Motstånd till förändring ..................................................... 13 

4 Referensram......................................................................... 14 
4.1 Definition av tjänst ....................................................................... 14 
4.2 Kanaler för Markandsföring ......................................................... 14 

4.2.1 Direktreklam ..................................................................... 14 
4.2.2 Telemarketing ................................................................... 15 
4.2.3 E-post ............................................................................... 15 

4.3 Kundrelationer............................................................................. 15 
4.4 Kundlojalitet................................................................................. 16 
4.5 Kundvärde................................................................................... 17 
4.6 Kommunikation ........................................................................... 18 

4.6.1 Kommunikation i kunskapsköparens behovstrappa.......... 19 
4.7 Hur kunden fattar beslut .............................................................. 20 

4.7.1 Kundens beslutsprocess................................................... 20 
4.8 Motstånd mot förändring ............................................................. 21 

5 Empiri ................................................................................... 23 
5.1 Bevi El ......................................................................................... 23 

5.1.1 Kontakt med kunden......................................................... 23 
5.1.2 Relationer ......................................................................... 23 
5.1.3 Motstånd till förändring ..................................................... 24 

5.2 Stece AB ..................................................................................... 25 
5.2.1 Kontakt med kunden......................................................... 25 
5.2.2 Relationer ......................................................................... 25 



 

 ii

5.2.3 Motstånd till förändring ..................................................... 26 
5.3 Svenska Tanso AB...................................................................... 27 

5.3.1 Kontakt med kunden......................................................... 27 
5.3.2 Relationer ......................................................................... 27 
5.3.3 Motstånd mot förändring................................................... 28 

5.4 Theofil Carlsson AB..................................................................... 29 
5.4.1 Kontakt med kunden......................................................... 29 
5.4.2 Relationer ......................................................................... 29 
5.4.3 Motstånd till förändring ..................................................... 30 

5.5 Water Jet Sweden AB ................................................................. 31 
5.5.1 Kontakt med kunden......................................................... 31 
5.5.2 Relationer ......................................................................... 32 
5.5.3 Motstånd till förändring ..................................................... 32 

5.6 Zinkteknik .................................................................................... 34 
5.6.1 Kontakt med kunden......................................................... 34 
5.6.2 Relationer ......................................................................... 34 
5.6.3 Motstånd till förändring ..................................................... 35 

6 Analys................................................................................... 36 
6.1 Kontakt med kunden ................................................................... 36 
6.2 Relationer.................................................................................... 37 
6.3 Motstånd till förändring ................................................................ 39 

7 Slutsatser ............................................................................. 41 

8 Förslag till vidare forskning................................................ 42 

Referenslista.............................................................................. 43 



 

 iii

Figurer 
 
Figure 3.1 Kundens behovstrappa. Källa: Egen bearbetning utifrån 

kunskapsköparens behovstrappa, Hansson et al, 1997, sid 33....... 19 

 
Bilagor 
Bilaga 1 – Intervjuguide till SLA.................................................................... 45 
Bilaga 2 – Intervjuguide till företag som tackat nej ....................................... 46 
 



 Inledning 

 1

1 Inledning 

I detta kapitel presenteras uppsatsens ämne. Kapitlet börjar med bakgrundsinformation vilket leder till 
problemformulering och syfte. Kapitlet avslutas med en övergripande disposition av uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 
I dagens industriella samhälle har logistik blivit ett allt mer centralt ämne. Gods 
transporteras längre sträckor då produktionen flyttats längre bort till mer kostnadseffektiva 
områden. Transporterna måste gå snabbare och vara mer punktliga då lagernivåerna på 
företagen sänks.  

”Logistikkostnaden bidrar till en stor del av totalkostnaden av en produkt vilket har gjort att företag har 
stora möjligheter på att spara pengar genom att förbättra och effektivisera godshanteringen” (T. 

Håkansson, personlig kommunikation 2006-03-05). 

Den starkare fokusen på logistik har öppnat portarna till en marknad för logistikanalytiker 
eller fraktmäklare som de också kallas. Dessa företag söker upp de billigaste och bästa 
transportalternativen för sina kunder samt förhandlar deras transportavtal (Ramsey, 2001). 

Svensk Logistikanalys AB (SLA) är ett företag som agerar på denna marknad och har gjort 
det sedan uppstarten 2003 (R. Öborg, Personlig kommunikation, 2006-03-05). Eftersom de 
är ett litet och nytt företag i en relativt ny bransch har de svårt att hitta nya kunder. Deras 
namn är inte självsäljande och SLA upplever att många potentiella kunder inte är medvetna 
om att deras tjänster finns att tillgå. För att knyta kontakter med kunder krävs stor 
ansträngning då SLA:s marknadsföring grundar sig på personliga möten. SLA försöker i 
första hand ta kontakt med kundföretagens VD, eftersom de är de högsta beslutfattarna, 
vilka ofta är svåråtkomliga. Eftersom SLA lägger ner stor arbetskraft på att få chansen att 
presentera sina tjänster för potentiella kunder krävs att de tar till vara på tillfället. Enligt 
SLA:s egen statistik säljer de sina tjänster på ett av fem tillfällen. Detta upplever de som för 
lågt då deras ansträngning att komma i kontakt med kunderna är så stor (R. Öborg, 
Personlig kommunikation, 2006-03-05). 

Med den här bakgrunden vände sig SLA till Högskolan i Jönköping för att söka hjälp. Med 
anledning av vårt personliga intresse för logistik och möjligheten att få hjälpa ett företag i 
sitt inledningsskede antog vi förfrågan från SLA.  

1.2 Problemformulering 
Utifrån bakgrunden och med SLA:s beskrivna problem tog vi fram följande frågeställning: 

 Varför väljer potentiella kunder, som fått SLA:s koncept presenterat för sig, att inte 
köpa deras tjänster? 

1.3 Syfte 
I denna uppsats kommer vi att studera företag som tackat nej till SLA:s tjänster. Syftet är 
att finna och förstå de faktorer som gör att de tackar nej till tjänsterna.  
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1.4 Disposition 
För att ge en övergripande bild av uppsatsens innehåll har vi nedan gjort en kortfattad 
presentation av de olika kapitlen i uppsatsen. 

Kapitel 2:  Kapitlet innehåller den metod som vi har valt att använda för att genomföra vår 
undersökning. Vi börjar med att beskriva vilken metod vi har valt, därefter hur vi 
har genomfört våra intervjuer och litteraturstudier. 

Kapitel 3: Här presenterar vi företaget, SLA, som har gett oss vår uppgift. Vi presenterar 
vad företaget gör, vilka produkter de erbjuder marknaden samt en nulägesanalys 
av hur SLA arbetar. 

Kapitel 4:  Här redovisas de teoristudier som ligger till grund för vår analys. 

Kapitel 5:  I kapitlet presenterar vi det empiriska material som vi har samlat in under de 
intervjuer vi har gjort på de sex olika företagen. För att få en mer överskådlig 
och enhetlig bild av empirin har vi valt att redovisa varje företag/intervju för sig. 
Denna empiri ligger sedan till grund för vår analys. 

Kapitel 6:  Här redogörs för vår analys av det empiriska materialet med hjälp av våra 
teoristudier. 

Kapitel 7:  I detta kapitel redogör vi för de slutsatser vi har kommit fram till utifrån vår 
analys av det empiriska materialet.  

Kapitel 8:  Här presenteras förslag till vidare forskning.  
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2 Metod 
Det här kapitlet beskriver den metod som har använts för att genomföra denna undersökning. Kapitlet 
börjar med att beskriva för- och nackdelar med att uppsatsen är av formen uppdragsforskning. Därefter 
beskrivs metodval, hur information har samlats in och vilket urval som gjorts. Avslutningsvis tar vi upp 
kritik till den beskrivna metoden. 

2.1 Uppdragsforskning 
Initiativet till denna uppsats kommer från SLA, som kontaktade Internationella 
Handelshögskolan i Jönköping för att få hjälp med en marknadsundersökning. Det var 
genom Högskolan i Jönköping som vi kom i kontakt med SLA och efter ett besök hos dem 
bestämde vi oss för att tacka ja till uppdraget. Uppsatsens problemformulering var inte 
förutbestämd, utan det har vi tillsammans med vår handledare och vår kontaktperson på 
SLA arbetat fram genom ett flertal möten och diskussioner.  

Enligt Wiedersheim (1990) innebär uppdragsarbeten både för- och nackdelar. Han menar 
att fördelarna kan vara att uppdragsgivaren kan bidra med material, ersättning för 
omkostnader, arvoden, och kan medföra fler uppdrag om arbetet anses lyckat. Däremot 
menar han också att det kan vara svårt att balansera uppdragsgivarens synpunkter på 
utförandet och inriktningen mot författarens egna krav och mot de krav som 
högskoleinstitutionen kan ha på en uppsats. 

Vi har haft dessa för- och nackdelar i åtanke då vi arbetat med uppsatsen genom att aktivt 
försöka titta på olika aspekter objektivt. Vi har också försökt tillmötesgå både företagets 
och högskolans synpunkter och krav på uppsatsen utan att stöta på några komplikationer. 
Vi räknar inte med någon ersättning eller framtida arbetsuppgifter från företaget vilket gör 
att vi inte känner någon tvekan inför att kritisera företaget om det är befogat. Företaget har 
dock varit med vid framtagandet av problemformuleringen i uppsatsen vilket gör att de på 
så sätt har påverkat inriktningen på uppsatsen. 

Vi kan dock konstatera att vi under arbetets gång dragit nytta av uppdragsgivarens 
branschkunskap och vilja att hjälpa till samtidigt som vi bidragit med våra teoretiska 
kunskaper.  

2.2 Metodval 
En metod är enligt Holme & Solvang (1991) ett redskap, ett sätt att lösa problem för att 
uppnå de målsättningar man har med undersökningar och forskning. Vidare menar de att 
använda sig av en metod är en nödvändig förutsättning för att utföra en seriös 
undersökning. Om en metod ska kunna användas i forskning måste vissa grundkrav 
uppfyllas. Det måste finnas en överensstämmelse med den verklighet som undersöks, ett 
systematiskt urval av information måste göras för att kunna utnyttja informationen på bästa 
sätt samt att resultaten ska presenteras så att andra kan kontrollera och granska 
hållbarheten (Holme & Solvang, 1991). 

När en studie ska genomföras brukar man skilja på två olika metoder, kvalitativ och 
kvantitativ metod (Holme & Solvang, 1991). 

En kvalitativ metod har i syfte att ge en djupare förståelse av det problem man studerar och 
detta leder ofta till att undersökaren får en större helhetsbild av problemet (Holme & 
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Solvang, 1997). Denna metod innebär oftast att undersökaren använder sig av direkta 
intervjuer vilket ger en möjlighet att utveckla bakomliggande faktorer till problemet genom 
följdfrågor och vidare diskussioner. En kvalitativ metod passar även bra då man vill skaffa 
en första inblick i en marknad eller kring en verksamhetsidé (Hamilton, 1989).  

En kvantitativ metod präglas däremot i större utsträckning av kontroll från forskarens sida 
och avståndet till informationskällan. Dessutom är den kvantitativa metoden mer 
formaliserad och strukturerad (Holme & Solvang, 1997). Det insamlade materialet uttrycks 
oftast i siffror för att sedan kunna analyseras statistiskt (Edvardsson och Thomasson, 
1992). 

I vårt fall är undersökningsobjekten endast sex stycken företag och vårt problem består i 
stor del av att förstå företagens intryck vad gäller SLA. Därför har vi valt att arbeta utefter 
en kvalitativ metod som ger den bästa förutsättningen för att uppfylla uppsatsens syfte. 
Denna metod ger oss större och djupare möjligheter att förstå bakomliggande faktorer till 
problemen. Även intervjuerna med personalen på SLA har gjorts efter en kvalitativ metod 
då syftet med dem var att förstå verksamheten och den relativt nystartade marknad de är 
verksamma i.  

2.3 Urval 
Det är viktigt att undersökningar bygger på ett korrekt gjort urval av intervjupersoner 
skriver Hamilton (1989). För den som ska intervjua är urvalet det näst viktigaste efter vilka 
frågor som ska ställas. När man ska bestämma urvalet kan man tänka på tre frågor: Vilka 
kategorier av företag ska vi intervjua? Hur många ska vi intervjua och hur väljer vi ut vilka 
som ska intervjuas? 

Enligt Hamilton (1998) finns det två urvalsmetoder som undersökare använder. Den ena är 
att man genom en statistisk slumpmetod väljer ut vilka som ska intervjuas och intervjuaren 
får själv inte på något sätt påverka urvalet. Den andra urvalsmetoden är kvoturval och det 
innebär att i liten skala återge hela populationen. När kvoturval används är det mänskligt 
omdöme som väljer vilka som ska intervjuas. Fördelarna med kvoturval är att de är 
billigare, snabbare och enklare att använda än slumpurval. 

Hamilton (1998) menar att oavsett vilken metod man väljer, går det att göra bra urval på 
båda sätten, förutsatt att instruktionerna till intervjuaren följs. 

Alla urval är i viss mån fel eftersom man inte har frågat alla och därför gör det att det finns 
en viss osäkerhet i undersökningsresultatet. Ju större urvalet är desto mindre blir den 
statistiska felmarginalen. Andra fel som kan uppstå vid undersökningar är ledande 
frågeställningar, illa utbildade intervjuare, fel i listor vilka som ska intervjuas och stort 
bortfall (Hamilton, 1998).  

Georg Gallup hade ett bra svar på frågan om en liten grupp kan ge en riktig bild av 
verkligheten. Han sa: 

”När en kock har rört om ordentligt i kastrullen kan han med en enda sked ta reda på hur hela soppan 
smakar!”. (Hamilton, 1989, s.42) 

Urvalet gjordes genom att SLA gav oss en lista med företag som hade tackat nej till deras 
tjänster och utifrån denna lista fick vi välja fritt vilka företag vi ville intervjua. De ville inte 
att vi skulle intervjua företag som har tackat ja till deras tjänster, eftersom de inte ville att vi 
skulle besvära deras kunder. Denna begränsning gjorde att vi inte kunde undersöka vad de 
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företag, som har tackat ja till SLA:s tjänster, ansåg vara positivt med SLA och vad som 
gjorde att de anlitade dem.  

Tillsammans med SLA diskuterade vi hur många företag som vi skulle intervjua och kom 
fram till sex stycken olika företag. Detta antal ansåg både vi själva och SLA vara optimalt 
för att få en helhetsbild av vad företagen tyckte om SLA. Dessutom tror vi att om fler 
företag hade valts ut hade det varit svårt att tillämpa den kvalitativa ansatsen med att få en 
djupare förståelse i problemet.  

I undersökningen gjordes urvalet efter följande kriterier:  

 Sex stycken företag  
 SLA har varit hos företaget och presenterat sig och sina tjänster  
 Företaget har tackat nej till SLA:s tjänster  

 
De företag som valdes ut var: Bevi El, Stece AB, Svenska Tanso AB, Theofil Carlsson AB, 
Water Jet Sweden AB och Zinkteknik. Dessa företag valdes slumpvis ut bland de företag 
som uppnådde de kriterier som nämnts ovan.  

2.4 Datainsamling 
Då information samlas in i forskningssyfte brukar man skilja på primär- och sekundärdata. 
Primärdata är data som samlas in och analyseras av egen kraft och till sitt eget syfte (Holme 
& Solvang, 1990). Intervjuer, tidsstudier och enkätundersökningar är exempel på primär 
datainsamling. Den primärdata som använts i den här rapporten är intervjuer med SLA:s 
ägare och företag som avböjt SLA:s tjänster. 

Sekundärdata är information som har samlats in av någon annan och för ett annat syfte 
(Holme & Solvang, 1990). Det kan till exempel vara statistik från statistiska centralbyrån 
eller från litteratur och tidningar. Vi har använt oss av sekundär information i form av 
SLA:s affärsplan samt SLA:s kundregister över kunder som har fått SLA:s tjänster 
presenterade för sig men tackat nej. Vi har naturligtvis även läst in oss på ämnet genom att 
studera lämplig litteratur. 

2.4.1 Litteraturstudie 
För att samla in relevant material gjordes litteraturstudier i böcker och vetenskapliga 
artiklar. Internetsidor användes i syfte att söka information om företagen och hur 
fraktmäklare i andra länder arbetar. Litteraturstudierna genomfördes i Jönköpings 
Högskolebibliotek, och inkluderade förutom böcker även databassökningar efter artiklar. 
Exempel på sökord som använts är: kundrelationer, marknadsföring, tjänsteföretag och 
mellanhänder. Även gamla studentuppsatser har studerats för idéer och tips om litteratur.  

2.4.2 Personliga intervjuer 
Syftet med intervjuer enligt Lantz (1993) är att försöka fånga respondentens uppfattning 
eller upplevelser och därigenom försöka förstå hur personen tänker och resonerar. 
Dessutom är intervju en bra metod att använda när någonting inte kan observeras direkt 
enligt Patton (1984). Med anledning av ovan nämnda reflektioner har vi valt att använda 
oss av intervjuer för att på så vis få fram vad kunder anser om SLA. 
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Enligt Patel (1994) måste man tänka på två aspekter när man jobbar med frågor för att 
samla information. Den ena aspekten är hur mycket ansvar som lämnas till intervjuaren när 
det gäller utformningen och den inbördes ordningen av frågorna. Detta kallas grad av 
standardisering. Den andra aspekten kallas för strukturering och betyder i vilken 
utsträckning frågorna är fria för intervjupersonen att tolka fritt beroende på sin egen 
inställning eller tidigare erfarenheter.  

En helt ostandardiserad intervju är när intervjuaren formulerar frågorna under intervjun 
och ställer frågorna i den ordning som passar för en viss intervjuperson. Däremot vid en 
helt standardiserad intervju ställs identiska frågor i exakt samma följd till varje 
intervjuperson. Patel (1994) menar att anledningen till att man använder sig av helt 
standardiserade intervjuer är för att man lättare ska kunna jämföra och generalisera.  

En helt strukturerade intervju innebär att intervjupersonen lämnas ett litet utrymme att 
svara inom och man kan förutsäga vilka svarsalternativ som är möjliga, enligt Patel (1994). 
Däremot i en ostrukturerad intervju får intervjupersonen maximalt utrymme att svara 
inom. 

Vi har valt att använda oss dels av en ostandardiserad intervju i den mån att följden av 
frågorna kan variera mellan de olika intervjutillfällena och att följdfrågor ställs när det 
passar i intervjun. Intervjuerna är dock standardiserade då de flesta frågorna i huvudsak är 
formulerade före intervjun. Detta gör att det blir lättare att jämföra och generalisera svaren 
från intervjuerna vilket ger oss möjligheten att dra slutsatser i avsikt att besvara syftet. 
Intervjuerna är av samma avsikt strukturerade då de ger korta och koncisa svar. En del av 
intervjun är även ostrukturerad för att få en djupare förståelse av respondentens 
uppfattning, upplevelser och attityder angående SLA. 

Vi har valt att utföra intervjuer på sex olika företag. Två personliga intervjuer och fyra 
telefonintervjuer. Vi har riktat oss till de personer som var SLA:s kontakter på företagen 
när de förhandlade om en affär. Dessa personer är de på företagen som både var med på 
SLA:s presentation och var i kontakt med SLA inför och efter presentationen. Personerna i 
fråga var även delaktiga i beslutet om att tacka nej till SLA:s tjänster, även om de inte alltid 
var ensamma om att fatta beslutet. 

2.4.2.1 Telefonintervjuer 
Som alternativ till personlig intervju finns telefonintervju. Dessa två typer av intervjuer har 
dock olika fördelar och nackdelar.  

En av de största fördelarna med telefonintervjuer är att de går snabbt att genomföra. Det 
som skulle ta flera veckor med personliga intervjuer tar istället ett par dagar (Zikmund, 
2000). Detta leder även vidare till nästa fördel med telefonintervjuer, kostnaden. Att utföra 
en personlig intervju är mer tidskrävande och dessutom kan restiden och resekostnaden till 
respondenten bidra till större kostnader. Zikmund (2000) menar att telefonintervjuer kostar 
endast 40 procent av vad personliga intervjuer kostar.  

Att en telefonintervju saknar den personliga ögonkontakten som personliga intervjuer har, 
kan både vara positivt och negativt för kvalitén på resultatet (Zikmund, 2000). Att 
intervjuaren inte är närvarande kan göra det lättare för respondenten att svara på frågor 
som upplevs pinsamma eller tabubelagda.  

Det faktum att man inte kan se varandra under en telefonintervju gör att frågor och svar 
inte kan kompletteras med kroppsspråk vilket till stor del förmedlar känslor och attityder. 
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Man kan inte heller visa upp mätskalor eller andra mätinstrument som respondenten kan 
gradera sin uppfattning på (Zikmund, 2000)   

Telefonintervjuer blir ofta kortare än personliga intervjuer eftersom respondenterna kan 
känna att de spenderat tillräckligt mycket tid och vill avsluta. Det är enklare att snabbt 
avsluta en telefonintervju än en personlig intervju eftersom kontakten till intervjuaren inte 
är lika stor.  

Av de intervjuobjekt i denna uppsats som har sin verksamhet utanför Jönköping eller 
Jönköpings närområde har telefonintervjuer utförts. Detta för att det skulle ta för mycket 
tid och kosta för mycket pengar att åka runt till dessa företag. Telefonintervjuerna har varit 
kortare än de personliga intervjuerna men har i stället varit mer effektiva, vilket gjorde att 
mängden data från intervjuerna blev likvärdiga. Då intervjuerna utfördes användes en 
högtalartelefon för att alla tre författarna skulle kunna höra och delta i diskussionerna. 
Detta gjorde det även möjligt att spela in telefonintervjuerna, vilket också gjordes med de 
personliga intervjuerna.    

2.4.2.2 Bandinspelning 
Enligt Repstad (1999) anser de flesta forskarna idag att användningen av bandspelare vid 
kvalitativa intervjuer är ytterst lämplig. Han menar att även om bandspelaren kan inge viss 
tvekan hos respondenten i början, glöms den snabbt bort.  

Inspelning av intervjuer ger många fördelar enligt Repstad (1999). Intervjuaren kan 
fokusera på själva intervjun och behöver inte föra anteckningar under tiden. Det blir 
enklare att följa upp lösa trådar i svaren med följdfrågor. Gester och grimaser, som inte kan 
fångas på band men som inte heller är lätta att lägga märke till då intervjuaren antecknar 
svaren samtidigt, kan lättare observeras vilket leder till djupare förståelse.  

Repstad (1999) menar vidare att ha en ordagrann återgivning av intervjun kan vara till stor 
fördel i analysfasen. Filtreringen, som annars mer eller mindre blir till då en intervju 
antecknas eller enbart försöks hållas i minnet, kan undvikas med hjälp av bandspelaren. 

Trots att de flesta personer som i början är tveksamma till att bli bandade under intervjun, 
snabbt glömmer bort bandspelaren, finns det de som inte klarar av det och blir därmed 
extremt hämmade och situationen blir väldigt konstlad. För att lugna ner situationen menar 
Repstad (1999) att intervjuaren måste klargöra att bandspelaren endast används på samma 
sätt som ett anteckningsblock och att banden inte förs vidare på villovägar efter projektets 
slut. Repstad (1999) anser också utefter egna erfarenheter att ju mer avspänd intervjuaren 
är till bandspelaren desto mindre bryr sig respondenten om den. 

Kritik mot bandinspelningar har förts fram av dem som tycker att arbetet med att bearbeta 
och skriva ner ljudupptagningarna är alltför tidskrävande. För att få fram ett mer 
koncentrerat resultat och för att spara tid efter intervjun, bör man istället ta anteckningar 
under intervjun då det är mer rationellt (Repstad, 1999). Detta gäller då intervjuns syfte 
baseras på att få fram faktaupplysningar. När intervjuns syfte är att få fram värderingar, 
känslor gäller dock att bandspelaren är bästa valet eftersom många nyanser och annan 
värdefull information annars går förlorad. 

Vi beslutade att vi skulle använda oss av bandspelare under intervjuerna för att på så vis 
kunna vara mer koncentrerade på att få igång en dialog under intervjuerna och för att få ut 
det mesta av varje intervjuperson. En annan anledning till att vi använde oss av bandspelare 
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var att det är svårt att skriva ner en intervju samtidigt som den utförs med tanke på att man 
talar upp till sju gånger snabbare än vad man skriver (Svenning, 1997).  

2.5 Empiri och Analys 
Vår empiridel arbetades fram genom att vi metodiskt läste igenom varje enskild intervju 
som då var obearbetad. Detta för att hitta liknande åsikter eller tankegångar som kunde 
kategoriseras under olika ämnesområden. Vi delade upp vår empiri i följande tre områden; 
kontakt med kunden, relationer och motstånd till förändring. Detta på grund av att vi 
tyckte att dessa områden var ständigt återkommande och mest relevanta för vårt syfte. 
Varje intervju i empirin återges separat för att de enklare ska kunna förstås och för att 
svaren enklare ska kunna jämföras och adresseras. Vi har också använt oss av citat för att få 
bästa möjliga förståelse och som visar individernas egna uttryckssätt (Holme & Solvang, 
1991). 

För att göra uppsatsen sammanhängande, delades som ovan nämnts informationen från 
intervjuerna in i tre ämnesområden.  Dessa ämnesområden följer även i analyskapitlet och 
till viss del även i referensramen. I analyskapitlet sammanställs information från samtliga 
intervjuer inom samma ämnesområde under samma rubriker Genom att ha samma struktur 
i referensramen, empirin och analysen blir det lättare för uppsatsens läsare att följa med i 
texten och jämföra olika stycken med varandra. 

Under analysen granskades informationen från empirin och jämfördes med de teoretiska 
delarna i referensramen. Vid analyserandet beaktades hela tiden uppsatsens syfte och 
problemformulering, för att utvärdera relevansen av alla delar i analysen.    

2.6 Reliabilitet och Validitet 
Oavsett vilken metod man använder sig av för att samla in information så är det viktigt att 
det ger ett tillförlitligt resultat. Många forskare pratar då om begreppen reliabilitet och 
validitet. Reliabilitet avser att mäta på ett tillförlitligt sätt medan validitet avser att mäta det 
som är relevant i sammanhanget (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1990).  

För att försöka nå en hög reliabilitet förklarade vi bakgrunden och syftet med vår uppsats 
till intervjupersonerna. Detta gjordes vid första kontakten med företagen då möten 
bokades. För att vara säkra på att vi har uppfattat de intervjuade personerna rätt har vi 
skickat det nedskrivna materialet från intervjuerna till dem för att de ska kunna garantera 
giltigheten hos det. I uppsatsen nämns alla företag och intervjuade personer med namn för 
att resultatet ska kunna kontrolleras i efterhand. Vi har även försökt att vara så neutrala 
som möjligt även om uppsatsen är gjord åt ett företag. 

2.7 Kritik 
Användandet av intervjuer som forskningsunderlag är kritiserat på grund av att det 
fokuserar för mycket på folks egna uppfattningar och åsikter. Kritiken är dock mer som en 
påminnelse till forskarna när de skall analysera och förstå resultatet, än en invändning till att 
utföra intervjuer (Repstad, 1999).  

Det kan finnas en viss kritik med att uppsatsen är gjort åt en uppdragsgivare, då vårt bidrag 
till högskolan inte blir densamma. Men under uppsatsens gång så har vi funnit vissa 
aspekter som kan leda till vidare forskning inom detta ämne. 
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Metoden som vi har använt oss av har varit tidskrävande. Vid val av företag så har vi varit 
tvungna att boka in möten då företagen haft tid, vilket utmynnade i att väntetiden inför 
vissa intervjuer blev väldigt lång och då fördröjde vårt arbete.  

Nackdelar med att spela in en intervju är att det tar väldigt lång tid att skriva ner intervjun, 
samt att intervjupersonerna kan känna sig obekväma med att de spelas in, vilket kan leda till 
kortare och mindre utvecklande svar (Repstad, 1999).  

Nackdelar med att utföra en telefonintervju är att man inte kan se intervjupersoners 
reaktioner när man förklarar och ställer frågor. Detta kan man se när man utför en 
personlig intervju. Därför kan en viss kritik riktas mot att vi utförde två personliga 
intervjuer och fyra telefonintervjuer. Anledning till att vi inte bara utförde personliga 
intervjuer var de långa avstånden till vissa företag, samt att det inte fanns tid och pengar. 

Uppsatsen är gjord på uppdrag av SLA, vilket har medfört att vissa anpassningar har fått 
göras efter SLA:s önskemål. Problemformuleringen och syftet har formulerats tillsammans 
med SLA för att de ska få största möjliga nytta av uppsatsen samt att urvalet har begränsats 
på grund av att de inte vill besvära sina kunder. Dessa anpassningar kan ha påverkat 
uppsatsens objektivitet även om vi har behandlat övriga delen av studien neutralt.  

Risken med att benämna de intervjuade objekten med namn är att de kan känna sig 
hämmade med att säga vad de tycker. Även om vi inför intervjun förklarar att vi inte 
företräder SLA utan Högskolan i Jönköping, kan de ändå känna att vi indirekt representerar 
SLA och därmed avstår från att säga de mest negativa sakerna och istället säga något 
positivt om SLA. Om detta yttrar sig på intervjuerna, kan det till sist även påverka 
slutsatserna.  
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3 Företagspresentation 
I detta kapitel presenteras Svensk Logistikanalys AB närmare samt vilka tjänster de erbjuder. 
Avslutningsvis har vi gjort en nulägesanalys av hur de arbetar i dagsläget. 

3.1 SLA – Svensk Logistikanalys AB 
SLA startade sin verksamhet i september 2003 (SLA:s hemsida). Deras kontor är beläget på 
Rosenlund i Jönköping. SLA är ett relativt litet och nystartat företag med 5 stycken 
anställda. Företaget ägs av Rolf Öborg och Tomas Håkansson, där båda äger lika stora 
andelar. Rolf Öborg har tidigare varit säljansvarig för Rederi AB Transatlantic i Göteborg, 
marknadschef för Schenker BTL i Jönköping och var även en av de första att sälja tjänsten 
i Sverige när han jobbade på Top Logic i Göteborg. Efter en tid slutade han på Top Logic 
och startade ett eget bolag, Distreko, som hade ett återsäljaravtal med 4PL, ett annat 
fraktmäklarföretag (R. Öborg, Personlig kommunikation, 2006-03-05). Thomas Håkansson 
har tidigare varit regionsansvarig inom TNT, och har jobbat med kundanpassade 
transportlösningar under de senaste 5 åren. Även Thomas hade tidigare ett eget företag, 
TA- Konsult & Logistik, som då hade ett underåterförsäljaravatal med Rolfs Distreko. Det 
var så här Thomas och Rolfs vägar korsades och tillsammans startade de SLA 2003 (T. 
Håkansson, personlig kommunikation, 2006-04-24). 

SLA har i sin Affärsplan (2005) presenterat följande affärsidé: 
 

”Med datoriserad programvara, skall Svensk Logistikanalys erbjuda transportköpande företag i 
Skandinavien, långsiktig och kvalificerad transportörneutral rådgivning samt upphandla fysiska 

transporttjänster och transportadministrativa informationssystem på ett sådant sätt att uppdragsgivaren 
erhåller maximal kostnadsreducering och administrativ effektivitet.” (Affärsplan, 2005, s.7) 

SLA anser att deras huvuduppgift är att lyssna på kunden och låta kundens behov vara 
avgörande vid val av de unika logistiklösningar som presenteras av SLA. 
Logistiklösningarna skall uppfylla kundens kvalitetskrav, förenkla det dagliga arbetet, 
samtidigt som det skall vara ekonomiskt fördelaktigt. SLA har några ledord i deras arbete ” 
kostnadskontroll, styrning, riskeliminering och trygghet” (SLA:s hemsida). 

För att kunna tillgodose sina kunder med bästa möjliga service erbjuder SLA fem olika 
tjänstepaket: SLA Bas, SLA Internlogistik, SLA Partner, SLA Feedback och SLA Kontroll 
(SLA:s hemsida). 

SLA Bas 

SLA bas är huvudtjänsten som företaget erbjuder. Den består av en komplett flödesanalys 
av alla kundens frakter under ett år och en jämförelse med nuvarande marknadspriser. 
Tjänsten erbjuder också kontraktsförhandlingar och kvalitetskontroll av transportören. 
Tjänsten utmynnar i ett flertal olika besparingsförslag från SLA som kunden sedan får välja 
utifrån. Skillnaden mellan de olika förslagen är hur många transportörer som ska användas. 
I regel innebär fler transportörer en ökad besparing och vice versa (R. Öborg, Personlig 
kommunikation, 2006-03-05). 
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SLA Internlogistik 

Tjänsten är anpassad till företag med problem i den interna logistiken. För att lösa 
problemet gör SLA en utvärdering och optimering av truckar, orderplocktider, bemanning 
och layouter av lagerytor (SLA:s hemsida).  

SLA Partner 

En av tjänsterna som SLA ser som sin framtida styrka är SLA Partner. Tjänsten baseras på 
att SLA tar över allt transportadministrativt arbete. SLA skriver under transportavtalen med 
transportörerna för kundens räkning, vilket gör att de äger transportavtalen. Detta leder till 
att SLA får fakturorna från transportörerna som de sedan noggrant kontrollerar och 
betalar. SLA skickar sedan veckovis eller månadsvis en sammanställd faktura till sin kund i 
önskad kontoplan (SLA:s hemsida).  

SLA Feedback  

Tillsammans med SLA Bas utnyttjas ofta tjänsten SLA feedback. Informationssystemen ses 
över och anpassas så att kunden får tillgång till snabb information om sina frakter. Enligt 
SLA (SLA:s hemsida) får kunden information om förseningar i transporter, information 
om transporttider och bättre aviseringar. Genom ett webbaserat program får kunden 
tillgång till automatisk fakturakontroll, fraktsedelsutskrift och godssökning i realtid 
oberoende av vilken transportör som används. 

SLA Kontroll 

För att kunden ska vara säker på att fakturorna från transportörerna är korrekta, 
tillhandahåller SLA en tjänst genom sin hemsida där kunden själv enkelt kan kontrollera 
fakturorna (SLA:s hemsida). 

3.2 Nulägesanalys 
För att kunna förstå varför företag tackar nej till SLA:s tjänster måste vi veta hur SLA 
arbetar i dagsläget. Därför har en nulägesanalys tagits fram med hjälp av en intervju med 
Thomas Håkansson på SLA. All information i nulägesanalysen är från denna intervju som 
genomfördes 2006-04-24. Frågorna som ställdes under intervjun är samlade i en 
intervjuguide (Bilaga 1).  

3.2.1 Kundkontakt 
När SLA i dagsläget söker upp nya kunder använder de sig av ett program som heter UC-
select. I detta program finns alla registrerade företag i Sverige tillsammans med information 
om bransch, omsättning och riskklasser med mera. Med hjälp av detta program väljer de 
båda ägarna, som arbetar som säljare, ut tio företag var i veckan, med en omsättning på 
minst 50 miljoner och med en riskklass på 3, som de sedan kontaktar via telefon. 
Riskklasserna i UC-select är ett mått på den ekonomiska stabiliteten där 1 är låg stabilitet 
(hög risk) och 5 är hög stabilitet (låg risk). Anledningen till att de har valt att endast vända 
sig till företag med en riskklass 3 är att de vill försäkra sig om att företagen har möjlighet att 
betala för tjänsterna. Den nedre gränsen med en omsättning på 50 miljoner har de valt 
eftersom de räknar med att fraktomsättningen är cirka fem procent av den totala 
omsättningen. De anser att ju högre fraktomsättning företaget har desto större besparing 



 Företagspresentation 

 12

kan SLA erbjuda dem. Då de väljer bransch vänder de sig främst till tillverkande företag 
och företag som verkar inom partihandeln.  

”Alla som har tillverkning och är fraktbetalare är potentiella kunder till oss”.  

Förutom att de ringer upp potentiella kunder, skickar de även ut 100 till 200 brev varannan 
vecka. Detta tycker de själva är ett kostnadseffektivt sätt då utgifterna är små samtidigt som 
breven har genererat flera uppdrag. Oavsett om de ringer eller skickar brev så vänder de sig 
alltid till den potentiella kundens VD som sedan i sin tur får vidarebefordra informationen 
ner i sin organisation.   

Inför första kontakten med en potentiell kund tar de inte reda på någonting om dem. 
Under första kontakten försöker de få så mycket information om företagets frakter som 
möjligt. De utgår från ett frågeformulär, som de framarbetat för att få fram den relevanta 
informationen, som dock inte alltid följs. När de lyckats boka ett möte med en potentiell 
kund studerar de deras ekonomiska rapport som SLA får fram genom UC-select samt att 
de läser om kunden på kundens hemsida.  

3.2.2 Presentationen 
Vid första mötet med ett företag önskar SLA, eftersom de anser att VD:n sällan fattar 
beslut själv, att både företagets VD och logistikansvarig är närvarande. 
Presentationsprocessen utförs på samma sätt till alla kunder. Den enda anpassningen som 
görs är att kundens logotyp kan klippas in i inledningsbilden. Om SLA får komma på ett 
andra möte kan en större anpassning göras eftersom de då känner till mer om företagets 
behov. 

SLA får ofta förklara för sina kunder vad en fraktmäklare är och vad de utför för arbete. 
Detta anser de dock har blivit lite bättre de senaste åren när kännedomen om branschen 
har ökat.   

Fokus under presentationen ligger på SLA:s produkt, SLA Bas, eftersom de anser att om de 
lyckas sälja den produkten så har de en chans till ytterligare försäljning av de andra 
produkterna. Under presentationen utlovar de en besparing på mellan 10-40 procent i 
fraktkostnader med hjälp av SLA Bas. Hittills har de inte lyckats sälja någon annan tjänst 
utan att först sälja SLA Bas. För att även sälja SLA Partner, som de anser är företagets 
framtida huvudprodukt, försöker de informera kunderna om svårigheterna eftersom de 
oftast inte själva vet att de gör fel. 

Efter presentationen försöker säljaren från SLA få till ett avslut av något slag. Mycket sällan 
tackar någon ja vid första mötet vilket har lett till att säljaren försöker få till ett andra möte 
eller ytterligare en telefonkontakt några veckor senare då kunden har hunnit tänka igenom 
förslaget. De håller dock fast vid att aldrig lämna ett möte utan att bestämma hur de ska gå 
vidare i frågan. I normala fall krävs det två möten och ytterligare några dagars betänketid 
för SLA att sälja in en tjänst hos en kund. 

3.2.3 Uppföljningsarbete 
SLA använder ett affärssystem som heter Kontakt. Detta program hjälper dem att hålla koll 
på sina kunder och företag som de besökt genom att systematiskt anteckna all information 
och uppfattningar som de får av dem. Dessa data använder de bland annat till att planera in 
återbesök hos företagen vi ett passande tillfälle, till exempel när fraktavtalen löper ut eller 
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när personal slutar, och för att komma ihåg personerna på kundföretagen och även deras 
personliga intressen. Thomas menar att tiden för att sälja in en produkt hos vissa kunder 
uppgår till flera år. Vid dessa kontakter är det extra viktigt att informationen om företaget 
är uppdaterad och lättillgänglig samt att samma säljare alltid för kontakten med företaget.  

3.2.4 Motstånd till förändring 
SLA känner ofta av en form av motstånd då de är och presenterar sig för företagen. Oftast 
uppkommer problemen då de presenterar enbart för logistikchefen varpå han känner att 
hans position är hotad på något vis. SLA hanterar detta genom att gå tillbaka till VD och 
förklara läget och sedan anser SLA att det är upp till VD:ns förmåga att lösa situationen. 
Då sådana situationer har uppstått har det sällan lett till en affär.     

För att ytterligare minska motståndet till förändring insisterar SLA på att vara ledande 
under själva implementeringen av tjänsten för att säkerställa att förändringen går korrekt 
och smidigt till.  

När SLA utvecklar en ny tjänst grundar de den inte på en bredare marknadsundersökning 
utan endast på vad deras kunder har uttryckt för dem och vad de själva har sett brista i 
företagen, exempelvis fakturahanteringen som de har märkt är bristfällig hos många 
kunder.  
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4 Referensram 
Detta kapitel har i syfte att ge uppsatsen ett teoretiskt ramverk som ska ligga till grund för den empiriska 
undersökning och analys. Teorierna i kapitlet är till största delen beskrivna ur ett företag till företag 
perspektiv.  

4.1 Definition av tjänst 
Eftersom SLA:s verksamhet bygger på att producera tjänster och rapportens 
problemformulering kretsar kring dessa tjänster, utreds nedan vad en tjänst är. 

”En tjänst är en produkt som består av aktiviteter eller fördelar och som en part kan erbjudan till en 
annan och som är abstrakt i sin natur och inte resulterar i något ägande” (Kotler, Armstrong, 

Saunders & Wong, 2002, p. 460). 

Med andra ord, en tjänst är inget man kan röra vid som till exempel en vara, utan en tjänst 
består av aktiviteter som ett företag erbjuder till ett annat. Grönroos (1990/1992) beskriver 
också tjänster i fyra grundläggande särdrag:  

1. Tjänster är mer eller mindre abstrakta 
2. Tjänster är aktiviteter eller en serie aktiviteter snarare än föremål 
3. Tjänster är åtminstone i viss grad producerande och konsumerade samtidigt 
4. Kunden deltar i produktionsprocessen, åtminstone i viss grad. 

 
En viktig skillnad mellan en vara och en tjänst är att en tjänst inte går att lagra (Grönroos, 
1990/1992, p. 30). Även Normann (2000) trycker på de viktiga punkterna att en tjänst är 
immateriell, en handling, ett samspel mellan företag och att produktion och konsumtion av 
en tjänst uppträder samtidigt. Vidare menar Grönroos (1990/1992) att ordet tjänst kan ha 
många betydelser, allt ifrån en personlig tjänst till tjänst som produkt. Han menar också på 
att det finns så kallade ”dolda tjänster” som utförs på ett passivt sätt och som används i 
administration till exempel fakturering och reklamationer, vilka är tjänster åt kunden 
(Grönroos, 1990/1992, p. 28). 

4.2 Kanaler för Markandsföring 
De olika marknadsföringskanalerna som SLA har tillgång till ska beaktas för att få en ökad 
insikt i varför företagen tackar nej till SLA. Nedan beskrivs vad teorin säger om dessa 
marknadsföringskanaler.  

Den aktiva marknadsbearbetningen består av både massmarknadsföring, t ex annonsering, 
och interaktiv marknadsföring, t ex personlig kontakt (Gummesson, 1982). Direkt 
marknadsföring är en form av interaktiv marknadsföring som är riktad till individen och 
syftar till en individuellt mätbar respons eller till att stärka befintliga kundrelationer (R. 
Blomkvist, J. Dahl & T. Haeger, 2004). Exempel på direkt marknadsföring är: direktreklam, 
telemarketing och e-post.  

4.2.1 Direktreklam 
Det mest vanliga sättet att använda direkt marknadsföring på är utskick av direktreklam. De 
flesta utskicken består av adresserade brev, broschyrer, kataloger och tidningar. Fördelen 
med denna typ av marknadsföring är den låga kostnaden, noggrann selektering, stor frihet i 
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utformningen och att det går att testa effekten av olika utskick samt mätning av resultat på 
individnivå (Kotler, 2002). Enligt Halldén (1998) misslyckas dock hälften av alla 
direktmarknadsföringskampanjer. Halldén anser att den största orsaken till att kampanjerna 
misslyckas är att för- och efterarbetet i brister.  

4.2.2 Telemarketing 
Ett annat sätt att använda direkt marknadsföring på är telemarketing. Telemarketing är att 
med telefon som medium nå ut till sina kunder. Den största fördelen med denna typ av 
marknadsföring är att det är ett interaktivt verktyg som tillåter företagen att tala direkt till 
kund. Eftersom den personliga försäljningen är sammankopplad med allt större kostnader 
blir telemarketingen än mer intressant. Då det är avsevärt billigare och är den metod som 
låter företaget komma närmast kunden bortsett från personlig försäljning (Blomkvist, Dahl 
& Haeger, 2004). Telemarketing används för kundundersökningar, direkt och indirekt 
försäljning, insamling av kunddata, uppgradering av befintliga kunder och aktivering av 
gamla kunder. Det används även ofta tillsammans med någon annan typ av direkt 
marknadsföring för att öka effekten av kampanjerna (Blomkvist et al, 2004).  

4.2.3 E-post 
Det senaste tillskottet till direkt marknadsföring är Internet eller närmare bestämt e-post 
(Blomkvist et al, 2004). Tidigt skådades en stor potential i detta medium då det är, enligt 
Blomqvist (2004), i sin natur det perfekta verktyget för direkt marknadsföring. Metodens 
fördelar är att den är billig och snabb men dessa faktorer har även blivit grunden till 
problemen med marknadsföring över e-post. Enligt Coe (2003) är den snabbt 
självförstörande och att den förlorar sin effektivitet. På grund av att det är så enkelt, billigt 
och snabbt använder sig så många av just detta medium att försöka kommunicera med 
potentiella kunder. För många marknadsförare blir det lätt till en vana att skicka iväg e-
breven vilket gör att kundernas e-brevlådor blir fulla av liknande brev. Coe (2003) skriver 
också att undersökningar har gjorts som visar att nästan all ovälkommen e-post slängs 
innan den har blivit öppnad. Därför beskriver han att marknadsföring över e-post endast 
får ske då företaget har kundens tillåtelse att göra så.  

4.3 Kundrelationer 
För att utreda det i syftet angivna problemet behövs relationerna mellan företaget och dess 
kunder studeras. De relationer som fokuseras på i rapporten är relationerna mellan kund 
och transportör samt relationerna mellan SLA och kund.  

Enligt Axelsson & Agndal (2005) är relationer ofta långvariga och företagen utformar en 
förbindelseform av stadgat samarbete. Detta samarbete har i syfte att minska osäkerheten 
som finns när man handlar med tjänster. Företag försöker skydda sig mot osäkerheten 
genom avtal som ska täcka alla aspekter, åtagande och situationer som kan uppstå i 
samarbetet. Dessa avtal täcker sällan allt detta och därför måste företagen bilda andra 
grunder att bygga relationen på. Axelsson & Agndal (2005) menar att den viktigaste faktorn 
för en långvarig och lyckosam relation är tilliten mellan företagen. Tillit mellan företagen 
byggs upp genom ett socialt utbyte som leder enligt Smith Ring & Van de Ven (1994) till 
att formella kontrakt övergår till psykologiska kontrakt där individerna i de olika företagen 
känner ansvar och förpliktelse. Vidare menar Smith Ring & Van de Ven (1994) att i början 
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av relationen mellan två företag är de formella kontrakten viktigast men att de har allt 
mindre betydelse ju mer företagen lär känna varandra och därmed börjar lita på varandra.  

Tilliten till en motpart växer fram genom att företaget undersöker hur motparten har 
presterat under den gångna samarbetsperioden och genom att företagets representanter 
utåt inger personligt förtroende (Axelsson & Agndal, 2005). Om motparten har presterat 
bra och deras representanter ingett bra förtroende ökar självfallet förtroendet till 
motparten. Det finns dock fler faktorer än de sociala som bygger upp förtroendet till en 
motpart. Motpartens tillgångar till kapital, inventarier och kompetent personal samt deras 
tidigare prestationer, såsom produkter eller lösta problem åt kunder, är vid stor vikt då 
förtroende skapas. 

4.4 Kundlojalitet 
Detta område behandlas för att kunna besvara problemformuleringen genom att lokalisera 
vad det är som binder SLA:s potentiella kunder till deras transportörer samt vad som kan 
göra att dessa förbindelser bryts. 

Blomqvist et al (2004) menar att kundlojalitet är resultatet av en relation mellan två företag. 
De definierar en lojal kund som:  

”En kund som över tiden anlitar ett företag för att tillfredställa hela – eller en betydande del av – sitt 
behov med de produkter och tjänster som täcks in av företagets erbjudande.”  

(Blomqvist et al (2004) sid. 121) 

Detta betyder att kunden är en stamkund som endast väljer en konkurrerande leverantör 
endast i undantagsfall. Lojaliteten har dock vissa gränser. Om kundvärdet sjunker så 
mycket att kunden gör en uppenbar förlust att anlita endast detta företag övergår kunden 
till konkurrenten. Det är därför viktigt att lojaliteten är ömsesidig, att även leverantören är 
lojal mot kunden och prioriterar denne högt i service- och prisnivå.   

Enligt Blomqvist et al (2004) bör företag definiera vad kundlojalitet är för dem och vad de 
vill uppnå med det. Detta ska sedan styra företaget i dess arbete med kundurval, 
segmentering och hantering av kundavhopp. För att öka kundlojaliteten uttrycker 
Blomqvist et al (2004) sex stycken åtgärder som bör vidtas: 

 Minska den upplevda risken – Genom att för kunden göra det icke påtagliga påtagligt 
och det osynliga synligt. Kunden måste känna förtroende för företaget och att alla 
korten finns på bordet. 

 Ge ett bra första och sista intryck – Om en kund som försöker nå ett företag får vänta 
irriterande länge i en telefonkö, blir denna skada vid den första kontakten svår att 
reparera. Samma sak gäller vid den sista kontakten. Om kunden inte är positivt 
inställd till företaget skapas inte förutsättningar för lojalitet och kunden kommer 
heller inte tala gott om företaget med sin omgivning.  

 Mäta och styra kundens förväntningar – För att anpassa erbjudanden till kunderna måste 
företaget undersöka vilka produkter kunderna tycker är viktigast och vad de 
förväntar sig av dem. För att sedan styra förväntningarna bör företaget gå ut och 
informera om tjänsterna och på så sätt alltid hålla det som utlovas. 

 Upplys kunden – Kunder som kan mycket om ett företag och dess erbjudanden 
brukar välja att anlita dem oftare. På senare tid försöker företagen lägga över så 
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mycket erbjudanden som möjligt på kunden vilket ofta blir svårhanterligt. Därför 
måste företagen, för att få lojala kunder informera och utbilda kunderna för att de 
ska få en känsla av att vara mer insatta. 

 Skapa byteskostnader – För att undvika risken och kostnaden med kunder som byter 
till en konkurrent, bygger företag upp barriärer och kostnader för att avsluta 
relationer med dem. 

 Göra kunden till en bättre användare – Genom att kunden utbildas och styrs till att 
deltaga i utformningen av tjänsten gör att kunden i slutändan kan utnyttja tjänsten 
bättre och förstå alla dess avseenden. 

4.5 Kundvärde 
För att frågan om, varför företag väljer att inte köpa SLA:s tjänster, ska kunna besvaras 
måste tjänstens värde för kunden utredas. Nedan beskrivs den generella teorin om 
kundvärde. 

På senare tid har enligt Lui (1998) allt fler kunder börjat grunda sina köp på värdet (en 
kompromiss mellan kvalitet och pris) mer än på bara kvalitet. Kundvärde är också den 
drivande kraften bakom kundlojalitet, återkommande köp och stigande marknadsandelar. 

Grönroos (2003) definierar kundvärde som: 

”den totala fördel över tid kunden upplever sig få av en given lösning, vara eller tjänst eller kombination av 
sådana, i relation till den totala uppoffringen över tid för denna lösning, pris och övriga kostnader, som 

kunden blir tvungen att göra.” (Grönroos, 2003, sid. 119) 

Om man håller en hög service till sina kunder, stiger kundvärdet såvida priset inte stiger i 
samma proportion (Grönroos, 2003). Servicen blir till ett mervärde till kärntjänsten som ett 
företag erbjuder. Servicen kan få en omvänd inverkan på kärntjänsten om den är bristande, 
såsom att leveransen är opålitlig, långsamt behandlade reklamationer, tjänsten är 
svårtillgänglig och så vidare. Den bidrar då med ett negativt mervärde vilket gör att det 
ursprungliga värdet på kärntjänsten blir mindre.  

”Kvalitet är vad kunderna anser vara kvalitet, och kvaliteten på en speciell produkt eller tjänst är bara så 
hög som kunderna upplever att den är” (Grönroos, 1997, sid. 39). 

För att säkerställa en hög kundtillfredsställelse och ett högt kundvärde ska företagen, enligt 
Wikström & Normann (1994), arbeta med kunden som medproducent och utveckla sin 
egen verksamhet med kundbasen i centrum. En direktkontakt är viktig då den ger 
förutsättningar för att effektivt vidta åtgärder för att motverka otillfredsställelse hos kunder. 
Uttryck för kundernas tillfredsställelse eller otillfredsställelse, såsom köptrohet, antalet 
återköp, felrapporteringar och problem vid användandet, kan enklare noteras när kontakten 
mellan företaget och kunden är god.  

Grönroos (2004) menar att om ett företag inte förstår och aktivt jobbar för att öka 
kundvärdet och de värdegenererande processerna, såsom produkter, tjänster, information 
och andra delar av samarbetsprocessen, kan de inte utveckla och tillhandahålla dem på ett 
tillfredställande sätt. Värde för kunden blir, för dem, omöjligt att skapa. 
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4.6 Kommunikation 
SLA strävar efter att sälja en tjänst som inte är allmänt känd. Detta gör att de måste 
informera potentiella kunder om sig själva och sina tjänster. För att göra detta 
framgångsrikt krävs en god kommunikation och därför är det angeläget att se hur teorin ser 
ut i ämnesområdet.   

Definitioner på ordet kommunikation är ”ömsesidigt utbyte” eller att ”göra gemensamt”.  
Kommunikation innefattar en överföring av information mellan minst två personer 
(Nationalencyklopedin, 2006-03-30). 

Enligt Ahrnell & Nicou (1996) kan man inte utan en god kommunikation välja kunder, lära 
känna dem, skapa kundvärde, sprida kunskap samt upprätthålla ett kontaktnät. Därför 
tycker de att kommunikation är ett av de viktigaste instrumenten i marknadsföring, då ett 
företag har en intensiv och interaktiv relation till sina kunder. 

En tjänst som ett företag erbjuder syns inte och kan inte skapas förrän kunden har bestämt 
sig för att köpa den. Ahrnell & Nicou (1996) skriver att tjänsten skapas i samarbete mellan 
kunden och företaget, där kunden är en viktig del i processen. I den relation som skapas 
mellan kund och företag är det enligt Ahrnell & Nicou (1996) viktigt att all information 
som förmedlas skall kännas vid av båda parter, så att inga kommunikationsproblem 
uppstår.  

Eftersom en erbjuden tjänst inte är en konkret produkt så har kunden svårt att veta när 
tjänsten skall bli färdig och vad slutresultatet kommer att bli. Därför tycker Ahrnell & 
Nicou (1996) att det är viktigt att upprätthålla kommunikationen så att kunden kan känna 
sig säker. Ahrnell & Nicou (1996) menar på att kommunikation håller kundrelationen och 
uppdraget vid liv och försäkrar kunden om att den tjänst som de har betalt för är något bra, 
samt att det är något positivt för dem.  
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4.6.1 Kommunikation i kunskapsköparens behovstrappa 
Första steget mot en god kommunikation är att lära sig analysera den potentiella kundens 
situation och behov. Vid försäljning av en tjänst tycker Ahrnell & Nicou (1996) att det är 
viktigt att veta lite om den bransch och situation kunden befinner sig i, för att vid rätt 
tidpunkt kunna erbjuda sina tjänster. Med hjälp av ”kunskapsköparens behovstrappa” (Figur 
4.1) visar Hansson et al (1997) att man kan analysera vilka steg en kund går igenom innan 
ett köpbeslut fattas. 

 

Figur 4.1 Kundens behovstrappa. Källa: Egen bearbetning utifrån kunskapsköparens behovstrappa, Hansson 
et al, 1997, s. 33. 

Längst ner på trappan är kunden omedveten om möjligheter och de hot som finns. De tre 
första stegen går ut på, enligt Hansson et al (1997), att kunden inser att det finns brister och 
därefter analyserar sitt behov. Ahrnell & Nicou (1996) skriver också om ”kunskapsköparens 
behovstrappa” där de menar att de kunder som befinner sig på de tre första stegen är 
potentiella kunder till företaget och därför är det viktigt att säljaren upprättar en 
kommunikation, för att visa att de finns och vad de kan göra för kunden. 

I steg fyra analyserar kunden den information som förmedlats och där de försöker att 
definiera sitt problem och behov. I detta steg skriver Hansson et al (1997) att om säljaren 
haft en bra kommunikation med kunden och förmedlat bra information som är lätt att 
analysera, kan värde skapas.  

I steg fem gäller det enligt Gummesson (1982) att inleda en dialog med rätt personer. 
Kundens köpbeteende avgör vad som är viktigt och väsentligt, just därför är det viktigt för 
företaget att prata med rätt personer när de skall påverka och presentera sitt erbjudande. 

Gummesson(1982) upplyser om en modell över inköpsbeteende där kan man identifiera 
följande roller som bidrar till inköpsbeslutet: 

Beslutsfattare: Besitter makt och befogenhet för att ta det slutliga avgörandet i val av konsult. 
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Beslutspåverkare: Påverkar valet av konsult, exempelvis genom att vara kunniga inom ett visst 
område.  

Användaren: Är den person som ska samarbeta tillsammans med konsulten och använda den 
lösning som presenterats. Användaren ska bara förstå valet och acceptera det. 

Inköparen. Den som värkställer själva inköpet. 

Grindvakten. Väljer ut information om olika konsulter och påverkar möjligheten att komma 
fram till beslutsfattarna. Detta kan vara VD:ns sekreterare.  

Om en säljare har fått kontakt med någon/några på ett företag som är med i den 
beslutfattande processen så menar Gummesson (1982) att chansen för ett samarbete blir 
större än om man har kontakt med någon utanför och då inleds steg sex och sju.  

Det är viktigt enligt Hansson et al (1997) att företaget förstår kunden och dess behov och 
därmed talar ett språk som kunden förstår. Detta för att få en god kommunikation när man 
diskuterar och analyserar tillsammans med kunden. 

4.7 Hur kunden fattar beslut 
Eftersom SLA alltid säljer sina tjänster via personliga möten finns det anledning att titta 
närmare på hur kunden fattar beslut i en köpprocess.   

Enligt Rackham (1992) är det viktigt att ha en säljstrategi. Ett mått på en framgångsrik 
säljstrategi är hur den påverkar kundens inköpsbeslut. Desto bättre insikt ett företag har i 
sina kunders inköpsbeslut ju bättre blir säljstrategin. Rackham (1992) ger två olika råd 
angående säljstrategier och det första är att minska på pappersarbetet i företaget. Han 
menar att man ska titta på den tiden som personalen lägger ned på kunden, i jämförelse 
med den tid de lägger ned på företagets interna behov som till exempel skriva rapporter. 
Det andra rådet är att det är viktigt att fokusera på de steg som kunden tar i sitt 
beslutsfattande och inte på de steg som säljaren tar i försäljningen. 

4.7.1 Kundens beslutsprocess 
Enligt Rackham (1992) består kundens beslutsprocess av fyra stadier. Tre av stadierna 
infinner sig innan beslutet och den fjärde efter det att beslutet fattats. De tre första 
stadierna är medveten om behov, utvärdera alternativ och tveksamhet inför beslutet. Det fjärde och 
det sista stadiet är genomförande- och utvärderingsfasen. Rackham menar att det är viktigt att 
känna till dessa stadier som säljare på grund av att köparen beter sig ofta på olika sätt vid 
olika tidpunkter i försäljningsprocessen och för att då lyckas som säljare måste säljaren 
använda sig av olika säljmetoder i de olika stadierna. 

4.7.1.1 Medveten om behov 
Rackham (1992) menar att den första fasen uppkommer när kunden upplever ett behov 
och att detta behov uppkommer efter att kunden känner missnöje med något till exempel 
en produkt eller sin leverantör etc. Detta missnöje växer tills den når en kritisk punkt där 
företaget anser att de måste ha en förändring. Rackham (1992) anser att den bästa 
säljstrategin i denna fas är att försöka avslöja missnöje hos kunden, och utveckla detta 
missnöje tills det når en kritisk punkt. En annan sak Rackhams forskningsarbete visade var 
också att framgångsrika säljare ställer fler frågor under säljbesöken än mindre 
framgångsrika säljare. Han upptäckte också att mindre effektiva försäljare tenderade att 
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prata mest själva och att de tar upp produktdiskussionen på ett mycket tidigt stadium i 
säljcykeln och att de ofta använder sig av presentationer för att väcka intresse.  

4.7.1.2 Utvärdera alternativ 
I Rackhams (1992) andra fas, utvärdera alternativ, har kundens missnöje blivit så stort att de 
känner att de måste förändra sin situation. En säljare koncentrerar sig i denna fas på att 
försöka förstå, påverka och tillgodose kundens beslutsriktlinjer. Det är även möjligt att 
förändra kundens sätt att värdera säljarens produkter och tjänster. Han trycker också på att 
det är viktigt att särskilja sig från sina konkurrenter. Han skriver att ett vanligt fel som 
säljare gör i denna fas är att han/hon fortfarande tror att kunden befinner sig i den första 
fasen, medveten om behov, medan han egentligen befinner sig i den andra fasen och på så vis 
använder sig av fel säljstrategi. 

4.7.1.3 Tveksam inför beslut 
I denna fas går försäljningen in i sitt slutskede efter att kunden har utvärderat olika 
alternativ. Rackham (1992) menar att i denna fas börjar normalt oro eller tvivel infinna sig 
inför ett beslut. Det kan bero på att säljarnas erbjudanden är likartade så att det blir svårt 
för köparen att välja. Om en köpare upplever ett beslut riskabelt är det viktigt att försöka 
avslöja och hjälpa köparen att eliminera dessa rädslor. Misstag som säljare ofta gör är att de 
tror att dessa rädslor går över av sig själv och att de samtidigt pressar kunden till att ta ett 
snabbare beslut än kunden är villig att göra. Kunder reagerar negativt på påtryckningar när 
de befinner sig i denna fas. Förhandlingar är en viktig metod som säljaren kan använda sig 
av i denna fas för att undvika till exempel rädslor men många säljare begår misstaget att 
förhandla förtidigt i säljcykeln. 

4.7.1.4 Genomförande- och utvärderingsfasen 
I den fjärde och sista fasen i Rackhams (1992) beslutsprocess ingår att kunden skriver på till 
exempel ett avtal. Det många glömmer är att försäljningen även omfattar sådana saker som 
genomförande, installation, support etc. vilka också är viktiga delar för att skapa 
merförsäljning. 

4.8 Motstånd mot förändring 
För att ytterligare förstå kundernas ovilja att köpa SLA:s tjänster, undersöker vi vilka 
faktorer som teorin framhåller angående motstånd till de förändringar som uppstår i och 
med SLA:s tjänster. Dessa teorier om motstånd till förändring har i denna uppsats även 
tolkats som anledningar till att företag inte vill bryta sina relationer. Detta på grund av att 
teorier om hur relationer bryts inte har hittats. 

Enligt Yukl (2006) är motstånd när en person sätter sig emot ett förslag eller önskemål, 
istället för att bara inte bry sig om det, och försöker aktivt undvika att utföra uppgiften.  

Motstånd mot förändring är ett vanligt fenomen bland människor och organisationer. Yukl 
(2006) beskriver i sin bok att de finns flera olika anledningar till att människor sätter sig 
emot stora förändringar i organisationer och några av dem presenteras nedanför. 

• Brist på förtroende, till människor som föreslår förändring, är en av de vanligaste 
förklaringarna till motstånd mot förändring. Andra källor till motstånd kan 
förstoras upp på grund av misstro. Även om det inte skulle finnas något uppenbart 
hot, skulle människor sätta sig emot förändring om de trodde att det fanns. 



 Referensram 

 22

• Motstånd till förändring är större om det gamla sättet att arbeta har fungerat bra 
och det inte finns några bra förklaringar till varför de ska göra förändringar. Om till 
exempel ledningen på ett företag överdriver och påstår att företaget går bra och 
därefter försöker övertyga sina medarbetare om att de måste göra förändringar, är 
det inte riktigt det rätta sättet att försöka få till en förändring. Även om ett problem 
är uppenbart så tycker vissa människor att det är bättre att göra små förändringar 
istället för att göra en stor förändring. 

• Även när människor har upptäckt ett problem så kan motstånd uppkomma om 
lösningen på problemet inte verkar gå att genomföra. Förändringar som är helt 
annorlunda gentemot de förändringarna som har skett tidigare, i till exempel ett 
företag, kan uppfattas som svåra eller helt omöjliga att genomföra för vissa 
människor och även tidigare förändringar som har misslyckats kan skapa oro och 
osäkerhet.  

• Även om en förändring skulle innebära fördelar för en organisation kan ändå 
motstånd förekomma på grund av att förändringen kanske skulle innebära att 
människor skulle förlora till exempel en viss inkomst, fördelar, eller sin trygga 
arbetssituation exempelvis vid outsourcing.  

• När en förändring innebär uppenbara fördelar för en organisation, så medför det 
alltid kostnader och ibland är kostnaderna större än fördelarna. Rutiner förändras 
och det orsakar problem och kräver mer ansträngning. Det krävs resurser för att 
göra förändringar och de gamla resurserna som investerades i tidigare förändringar 
går förlorade. Det är svårt att mäta kostnader gentemot fördelar. 

• Förändring gör en del expertis föråldrad och det behövs ibland nya sätt att utföra 
jobbet. Människor med dåligt självförtroende blir motsträviga mot nya sätt att 
arbeta om de känner att de inte klarar av det nya sättet. 

• I stora förändringar i organisationer sker alltid skiftningar, av olika grad, på 
människors eller gruppers status och makt på ett eller annat sätt. Människor som 
ansvarar för aktiviteter där nedskärningar sker förlorar troligtvis status och makt, 
vilket gör dem mer emot förändringar. 

• Vissa människor sätter sig emot förändringar för att de inte vill bli kontrollerade av 
andra. Såvida de inte känner behovet av förändring eller att de har ett val att 
bestämma hur förändringen ska gå till, så kommer de att motsätta sig förändringen. 
Att försöka manipulera dem eller tvinga dem till förändringen kommer även det 
leda till att de motsätter sig. 
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5 Empiri 
I detta kapitel redovisas det empiriska material som ligger till grund för vår analys. De sex intervjuerna 
sammanfattas och presenteras nedan var för sig. Frågorna som ställdes under intervjuerna finns i bilaga 2. 

5.1 Bevi El 
Bevi El är en av de två största leverantörerna av elektriska standardmotorer på den svenska 
marknaden och är ett trendsättande branschföretag i Norden. Elmotorn har alltid funnits i 
centrum. Deras största produktgrupp är elektriska motorer, men de erbjuder även ett 
komplett sortiment av mekaniska växlar, frekvensomriktare, startutrustningar och 
lindningsmaterial. Bevi tillverkar också specialmaskiner inom många olika 
användningsområden och gemensamt för deras produktion är att det sällan finns andra 
som tillverkar liknande specialmaskiner (Bevi El:s hemsida). 

All information om Bevi nedan är från intervjun med Peter Augustsson (personlig 
kommunikation, 2006-04-18).  

5.1.1 Kontakt med kunden 
Peter Augustsson ansvarar för logistiken på Bevi och det är han som sköter 
förhandlingarna med transportörerna. Första gången han hörde talas SLA var just genom 
SLA när de ringde till honom och presenterade sig. Han har även träffat både Rolf och 
Thomas tidigare på en mässa när de båda jobbade för 4PL. 

Det som gjorde att SLA fick komma och presentera var upplägget de hade och att de 
väckte hans nyfikenhet men också att SLA hade kontaktat ett annat företag i närheten som 
han väl kände till och som också var intresserade av SLA:s tjänster. De som var med på 
presentationen var Peter Augustsson och en person som har hand om de dagliga rutinerna 
inom logistiken. SLA gav ett mycket seriöst intryck och de verkade mycket kunniga inom 
sitt område. Det han kommer ihåg av presentationen var att SLA kunde hjälpa dem att få 
full kontroll på kostnaderna och att de kunde få ner fraktkostnaderna ett antal procent. 
Däremot vilka produkter de exakt erbjöd kommer han inte ihåg, men att SLA skulle kunna 
medföra något extra värde till företaget var han helt övertygad om. Han trodde att i 
framtiden kanske detta skulle kunna vara mer intressant. 

Han såg heller ingen nackdel med att SLA var ett nystartat företag med tanke på att de inte 
har funnits så länge utan han tyckte snarare tvärtom. Han menade att de istället kunde få 
lättare hjälp om det var något problem. 

Peter Augustsson tyckte att tidpunkten då SLA var hos Bevi och presenterade sig, inte var 
till deras fördel eftersom de då hade ett avtal som löpte över tre år. Däremot löper detta 
avtalet ut hösten 2006 och då kan det vara mer intressant att ta med även fraktmäklarna i 
förhandlingarna.  

5.1.2 Relationer 
När Peter Augustsson skall välja en transportör begär han in offerter ifrån flera olika 
transportörer, och därefter försöker han pressa ner priset själv. Men i de flesta fall säger 
han att det är transportörerna själva som söker upp dem och berättar vad de är duktiga på. 
Innan han bestämmer sig helt för vilken transportör han vill ha, så brukar de testats i några 
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sändningar. Eftersom Bevi köper in mycket ifrån utlandet så är det väldigt viktigt med ett 
jämnt flöde, och att kvalitén alltid är den bästa. Peter Augustsson tycker att det gärna får 
kosta lite mer bara det funkar.  

Bevi använder sig av flera transportörer idag, där de använder två olika transportörer som 
importerar och tar hem gods till dem, samt en stor aktör när de levererar till kunder inom 
Sverige. De har haft en lång relation till deras importörer och är även nöjda med 
leverantören inom Sverige. 

Ibland skickar de även med andra transportörer om då kunden önskar någon annan. Peter 
Augustsson säger att de betalar frakten från sina underleverantörer, samt cirka 50 procent 
av fallen till kunderna. Något som skulle kunna få Bevi att byta transportör är om 
prisbilden skulle ändras och att det då finns något alternativ som blir mycket billigare. Så 
länge de kan få samma kvalitet så betyder priset mycket.  

5.1.3 Motstånd till förändring 
Peter Augustsson ser inga problem med att SLA är en mellanhand, de förutsätter att SLA 
spelar med öppna kort. Så länge SLA kan spara pengar ekonomiskt och kvalitetsmässigt så 
är de nöjda.  

”Tjänar vi pengar så skall SLA givetvis ha något för det, självklart!” 
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5.2 Stece AB 
Stece AB är ett komponenttillverkande företag där de tillhör de ledande tillverkarna inom 
fordons-, elektronik- och vitvaruindustrin i Europa. De har 180 anställda och omsätter 
cirka 180 miljoner. Stece utvecklar och producerar produkter såsom fjädrar, pressdetaljer 
och produktionsverktyg. De utför även montering till kompletta enheter där fjädrar, plåt, 
plast, nitning, svetsning ingår (Stece:s hemsida).  

Stece medverkar även i sina kunders olika projekt där de bidrar med förslag, prototyper, 
materialval ända fram till färdig produkt, verktygstillverkning och verktygskompetens 
(Stece:s hemsida).  

All information om Stece AB nedan är från intervjun med Lennart Nilsson (personlig 
kommunikation, 2006-04-25)  

5.2.1 Kontakt med kunden 
Lennart Nilsson är inköpschef och ansvarig för tecknande av transportavtal inom Stece 
AB. Eftersom de inte har någon speciell avdelning för inköp av transporttjänster, styr han 
över dem själv men med stöd från närmsta chef eller VD. Att Lennart Nilsson kände Rolf 
Öborg sedan tidigare gjorde det än mer naturligt att SLA kontaktade honom då de ville 
komma på besök. Kontakten skedde över telefon men hade tidigare grundats genom Rolf 
Öborgs och Lennart Nilssons tidigare kontakter. Lennart Nilsson har inget minne av att 
han blivit kontaktad av SLA på någon annat sätt såsom fax eller brev. Förutom SLA, har 
han även varit i kontakt med Top Logic AB men även där hade ingen affär ägt rum.  

Anledningen till att han lät SLA komma och presentera sitt koncept var att han kände Rolf 
Öborg sedan tidigare och att han vet att både transportörernas och fraktmäklarnas utbud 
utvecklas hela tiden. Han vill vara uppdaterad om vilka de senaste tjänsterna är på 
marknaden för att kunna utföra sitt jobb så bra som möjligt och för att han har ett 
personligt intresse inom logistiken. Lennart Nilsson var ensam närvarande från Stece vid 
presentationen, eftersom han var ansvarig för tecknande av transportavtal. Skulle han anse 
att konceptet var tillräckligt intressant för att gå vidare med, skulle han anordna så att även 
VD närvarade i nästkommande möte. Endast basprodukten, SLA Bas, presenterades under 
mötet vilket Lennart Nilsson tyckte var intressant och ett tänkbart alternativ. Han anser 
dock att det finns vissa nackdelar med att få in ytterligare en mellanhand i logistikflödet. 

”Det är ju en mellanhand som också ska tjäna pengar.” 

Samtidigt förstår han att han inte har samma expertis kunskap som SLA har, och även om 
han vet vad de ska förbättra så kan han inte göra det lika bra själv. 

5.2.2 Relationer 
Lennart Nilsson anser att vid val av transportör är priset viktigt men det är inte det 
styrande. Viktigast är att transportören har ett bra utbud i närområdet runt Mönsterås, där 
de har sin största kundkrets, och att inget gods försvinner eller blir försenat.  

”Skulle en av våra produkter försvinna eller bli fördröjd skulle kostnaden och skadan bli så stor att priset 
hos transportören skulle vara försumbar.”  

Relationen med deras nuvarande transportör, Schenker, är mycket god och samarbetet har 
pågått i många år. Stece är än så länge nöjda med Schenker och Lennart Nilsson tycker att 
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Schenkers priser är bra och deras leveransprecision, som är än viktigare, ser han inga bättre 
alternativ till. Denna goda relation till Schenker, tillsammans med att de inte har så många 
destinationer att skicka till, var anledningen till att de valde att inte använda sig av SLA:s 
tjänster. Om Schenker skulle slarva bort paket eller göra så att de blir fördröjda, menar 
Lennart Nilsson att de skulle bli tvungna att se över vilka alternativ som finns. Han menar 
att deras relation är bra men inte bindande om de missköter sig.  

5.2.3 Motstånd till förändring 
Det största motståndet till förändring ligger hos personalen som arbetar i nära kontakt med 
transportören och som träffar och tar en fika tillsammans med chauffören som kommer 
varje dag. Lennart Nilsson menar att den långvariga relationen med transportören har gjort 
att personalen på in- och utlastningen ser chauffören som en arbetskamrat som de inte vill 
mista.  

Personligen känner Lennart Nilsson inget hot vid ett eventuellt anlitande av SLA eftersom 
han känner att hans arbetsuppgifter innehåller så mycket annat än bara transporttjänster. 
Däremot känner han tvivel på att SLA skulle kunna genomföra den besparingen på 10-40 
procent som de erbjöd under mötet. Han tror att Stece har för låga totala fraktkostnader 
och för få och närliggande transportdestinationer för att några större förändringar ska 
kunna utföras.   
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5.3 Svenska Tanso AB 
Svenska Tanso AB etablerades 1981 och är aktiva inom ett flertal produktområden såsom 
grafit, tekniskt kol, elektrodmaterial, fiber/processmaterial för kompositområdet samt vissa 
metaller och kemikalier. Svenska Tanso har genom ett nära samarbete med sina kunder 
utvecklats till en av Europas ledande leverantörer av grafitprodukter och produkter för 
gnistbearbetning. 

Svenska Tanso samarbetar med världsledande tillverkare vilket har medfört att de har ett av 
marknadens bästa produktsortiment, allt för att möta deras kunders höga krav. 

All information om Svenska Tanso nedan är från intervjun med Paula Lernestål (personlig 
kommunikation, 2006-04-21).  

5.3.1 Kontakt med kunden 
Första gången hon hörde talas om SLA var när SLA tog kontakt med Svenska Tanso. Hon 
kände dessutom SLA:s ägare, Thomas Håkansson, sedan tidigare. När SLA, på det första 
mötet, presenterade sitt företag och tjänster var endast Paula Lernestål närvarande. Det 
som gjorde att SLA fick komma och presentera var att hon tyckte att deras koncept lät 
intressant och att hon tycker det är roligt med logistikfrågor. Hon såg det också som en 
chans att se om det har kommit upp något nytt på marknaden. Paula Lernestål visste 
ingenting om vad fraktmäklare gjorde förrän SLA hade varit där och presenterat det. Hon 
förklarade för oss att:  

”De gör samma sak som jag, letar efter rätt priser och snabbast tjänster. Så att man kan få ner 
transportkostnaderna” 

SLA gjorde ett positivt intryck vid första mötet vilket gjorde att de fick komma på ett andra 
möte. Paula Lernestål ville att också VD:n skulle höra vad de hade att erbjuda och om 
VD:n trodde att det var något för dem. De tyckte att SLA:s tjänster inte var något för dem 
eftersom de inte är så stora och därför letade de heller inte efter andra fraktmäklare. 

Den enda tjänsten hon hört om innan som var något liknande var att det fanns ett program 
där de kunde fylla i pris och volym på godset och få priser uträknat automatiskt istället för 
att räkna för hand. 

När det gäller vilka produkter hon kommer ihåg från presentationen, kommer hon endast 
ihåg produkten ”SLA Bas”.   

5.3.2 Relationer 
Paula Lernestål jobbar som transportansvarig och ansvarar för upphandlingarna av frakter 
men är även till viss del inblandad i ekonomiska frågor. När hon väljer ut vilka 
transportörer de ska arbeta med begär hon in offerter och tittar vilka priser de erbjuder. 
Därefter tänker hon tillbaka på hur dessa transportörer har fungerat tidigare, om de har 
hållit vad de lovat, och slutligen att de täcker hela Sverige med sina transporter. När det 
gäller inrikes transporter menar hon att det bara finns tre stora speditörer att välja på. Det 
som sedan styr, vilken transportör hon väljer, är priset och leveransprecisionen men hon 
menar att det ibland kan vara svårt att beräkna priserna i avtalen. 
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När det gäller relationer till sina transportörer har det varit långvariga samarbeten. Hon 
tycker det är väldigt viktigt att man kan prata med sina transportörer och säga vad man 
tycker och att de är hjälpsamma när det blivit fel eller när gods har hamnat fel eller kommit 
bort.  

”Relationer, det är det som samarbetet bygger på från början” 

Relationerna de har idag till sina transportörer och leverantörer är som sagt långvariga och 
de fungerar bra. Senast de bytte transportör var på grund av att de inte kunde få tag i någon 
som kunde svara på vart deras gods hade tagit vägen. Paula Lernestål hade blivit 
omkopplad i telefonen till många personer men ingen kunde svara på hennes frågor.125 

”Först hamnade man i Växjö, sedan på någon central flervalsväxel och ingen kunde svara på de frågor jag 
hade. Jag köper tjänsten, och skall då inte behöva leta efter våra paket. Det var detta som irriterade oss” 

När det fungerade bra med denna transportör hade hon alltid en och samma person hon 
kunde vända sig till hos tranportören och att få svar på sina frågor gick då snabbare och 
smidigare vilket gjorde att hon kände sig trygg. 

5.3.3 Motstånd mot förändring 
Paula Lernestål säger att hon inte ser SLA:s tjänster som ett hot mot hennes tjänst eftersom 
hon har så många andra arbetsuppgifter som hon kan sköta. Samtidigt känner hon ett tvivel 
med nyttan till förändringen.  

”Det känns som man ska betala för någon mellanhand som gör det jobbet som jag gör till en viss del. Jag 
är ju trots allt här inne, jag vet ju hur det ser ut och hur folk beter sig. Men tar man in ett annat företag så 

känns det som en till som skall komma emellan mig och transportören, jag kan ju lösa det själv”.  

Att byta transportör tycker hon är besvärligt eftersom alla på både inköp, försäljning och 
framför allt de på lagret måste lära sig de nya rutinerna. Detta gäller vid byte till 
transportörer som använder sig av standarder som inte deras fraktprogram har stöd för, 
vilket vanligtvis gäller vid byte av utländska transportörer. På grund av detta väljer hon ofta 
att stanna kvar hos den befintliga transportören om inte priset skiljer markant. Vidare i 
diskussionen om förändring menar hon att personalen på lagret har väldigt mycket att göra 
och skulle bli irriterade om man började dirigera om deras sätt att packa kartonger och 
arbeta.  

Paula Lernestål säger att hon känner sig kritisk till mellanhandsystemet, eftersom hon i 
dagsläget, om hon är missnöjd, kan ringa till transportören och säga att hon vill byta och då 
få respons från dem direkt. Detta tror hon inte att hon kan göra om SLA sköter avtalen. 
Hon menar också att hon tror att SLA kan sänka priserna en del men samtidigt lägger de 
till en kostnad som ska gå till dem. 

”Varför kan då inte transportörerna gå ner i pris direkt till oss och därmed slippa fraktmäklare?”  
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5.4 Theofil Carlsson AB 
Theofil Carlsson AB är ett av de ledande företagen inom marknads- och lagerföring av 
beslag till möbel- och inredningsindustrin. Deras produkter består av många olika typer 
beslag såsom gamla beprövade, nya moderna samt anpassade. Deras produkter kommer 
från väletablerade och erfarna beslagstillverkare i Sverige och Europa. Theofil Carlssons 
styrka är att kunna leverera i rätt tid från deras grossistlager i Jönköping. Theofil Carlsson 
är även experter på kundanpassade beslagsförpackningar. 

All information om Theofil Carlsson AB nedan är från intervjun med Claes Brodd 
(personlig kommunikation, 2006-04-21).  

5.4.1 Kontakt med kunden 
Claes Brodd är VD och marknadsansvarig på Theofil Carlsson. Claes Brodd fick kontakt 
med SLA genom att han blev uppringd av Rolf Öborg. Eftersom han hade jobbat med 
Rolf Öborg i ett tidigare projekt i ett annat företag, där dock besparingen endast hade blivit 
3-4 procent, lät han honom ändå komma och presentera sitt koncept. Det tidigare 
samarbetet hade förts mellan två helt andra företag eftersom både Rolf Öborg och Claes 
Brodd hade bytt företag sedan dess. Claes Brodd valde att vara ensam representant från 
Theofil Carlsson eftersom han kände Rolf Öborg sedan tidigare och såg mötet som en träff 
med en gammal bekant. Claes Brodd har annars inte så mycket kontakt med logistikfrågor, 
förutom när det gäller speciella kontraktsförhandlingar, eftersom han har en 
transportansvarig som sköter dessa uppgifter. Även om han inte gjorde affär men SLA så 
anser han att de är mycket seriösa och experter inom sitt område. Uppfattningen som Claes 
Brodd fick efter presentationen var att de inte skulle tjäna tillräckligt på det.  

”Det vi skulle kunna använda oss utav dem är att de kanske skulle kunna sänka priserna lite grann och 
kanske ge lite mer rabatter, men vi tror inte att vi kan tjäna så mycket på det.” 

5.4.2 Relationer 
Theofil Carlsson levererar nästan enbart till kunder inom Sverige. De flesta 
underleverantörer till dem befinner sig dock i Kina, Tyskland, Italien, Schweiz och Belgien. 
I Sverige anser de att det bara finns två-tre tillräckligt kompetenta transportörer att välja på, 
DHL, Schenker och till viss del Posten. Posten fungerar bara då de skickar företagspaket. I 
dagsläget använder de sig av Schenker, som de har gått tillbaka till efter en provperiod med 
DFDS vilka inte klarade av att hålla kvalitén. De föredrar att hålla sig till enbart en 
transportör eftersom de tycker att de då kan få ett bättre pris men också att de kan ställa 
krav på den. Att byta transportör eller att använda sig av flera tycker han inte har några 
tekniska besvär eftersom de har en programvara som klarar att ersätta samtliga 
transportörers fraktprogram. Claes Brodd menar att deras relation till Schenker inte är mer 
djupgående utan att de utan vidare skulle kunna avbryta den när som helst om frakterna 
inte stämmer. Avtalen med Schenker, som är ettåriga, gäller mestadels priser och är lätta att 
bryta. Företaget har även förklarat för Schenker att de har varit i kontakt med en 
fraktmäklare.  

”Det är ju upp till Schenker att sköta transporterna så att vi är nöjda. Är vi nöjda kommer ju inte vi att 
prata med Rolf Öborg.”  



 Empiri 

 30

5.4.3 Motstånd till förändring 
Claes Brodd känner personligen inte något motstånd till att göra en förändring med 
frakterna eller hanteringen av fraktrelaterade aktiviteter. Han tror inte heller att de på in- 
och utlastningen tycker illa om det. Däremot tror han att personerna på företaget som har 
hand om fraktavtalen skulle känna sig överkörda om han tog in en fraktmäklare som kunde 
göra bättre och gynnsammare avtal.  

”Det finns ett visst motstånd, inte ifrån min sida men från killarna som jobbar med det. Jag känner det 
och det känner även Rolf till.”  
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5.5 Water Jet Sweden AB 
Water Jet Sweden AB bildades i Ronneby 1993. De har mer än 30 års erfarenhet av 
vattenskärning. Water Jet Sweden har återförsäljare runt om i världen på de viktigaste 
marknaderna, där deras återförsäljare har högt kvalificerade servicetekniker. Water Jet 
Sweden tillverkar vattenskärningsmaskiner i alla storlekar och för alla behov. Deras egna 
patent på skärhuvud och skärventiler möjliggör en hög bearbetningshastighet och maximal 
noggrannhet. 

Water Jet Sweden strävar efter att ha branschens bästa kvalitet, och med hjälp av 24-
timmars support, utbildningar inom deras maskiner, konsultation på plats så försöker de 
alltid att bistå sina kunder med hjälp. 

All information om Water Jet Sweden AB nedan är från intervjun med Susanne Larsson 
(personlig kommunikation, 2006-04-25).  

5.5.1 Kontakt med kunden 
Första kontakten med SLA uppstod genom att SLA ringde till Susanne Larsson som är 
upphandlingsansvarig av transporttjänster på Water Jet Sweden, och anledningen till att 
SLA fick komma och presentera sitt koncept var att det lät intressant. Water Jet Sweden 
hade inga kunskaper om vad en fraktmäklare gjorde innan SLA hade varit där och 
presenterat sitt koncept, men efter en genomgående presentation så förstod 
upphandlingsansvarig vad SLA kunde erbjuda. De hade heller inte hört talas om någon 
annan fraktmäklare. 

Water Jet Sweden hade nyligen bytt transportör till Schenker när SLA var där och 
presenterade sitt koncept, men trots detta lät de SLA komma och göra sin presentation. På 
första presentationen medverkade Susanne Larsson och när detta sedan ledde vidare till 
ytterligare ett möte infanns även Water Jet Swedens VD. Om att SLA är ett litet och 
nystartat företag såg Susanne Larsson inte som något problem, efter hon förstått vilka 
tjänster SLA kunde erbjuda. De hade även ringt till andra av SLA:s kunder för att få en 
uppfattning om dem. Vissa hade sagt att de inte hade fått den besparing som hade utlovats, 
men även positiv respons hade framkommit. 

”Många tyckte det var en bra grund att stå på, men att det inte gav den besparingen som de hade lovat och 
då blev vi ju ännu mer osäkra” 

Susanne Larsson på Water Jet Sweden tyckte att SLA kunde komma med ett bättre 
underlag till presentationen, där de till exempel visar vad och vart kunden transporterar 
samt vilka besparingar som är möjliga. ”SLA Partner” tyckte Susanne Larsson verkade vara 
en bra tjänst då de hade svårt att kontrollera sina fakturor noggrant. Hon sa även att de 
själva har märkt av mycket fel på sina fakturor.  

Eftersom Water Jet Sweden hade haft en kraftig expandering trodde Susanne Larsson att 
de offertunderlag som de skulle få från SLA inte skulle göra så stor nytta eftersom 
offertunderlaget hela tiden ändras. Hon menade på att Water Jet Sweden generaliserade 
mer än vad SLA gör och att de inte skulle få något mervärde av SLA:s upphandlingstjänst. 

”När vi expanderar så gäller ju inte offertunderlaget, att vara så precis kan innebära att man kanske inte 
får så mycket nytta av det” 
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Susanne Larsson trodde att det kunde ha betydelse om SLA hade kommit och presenterat 
sina tjänster vid ett annat tillfälle eftersom Water Jet Sweden precis hade skrivit nya avtal 
med sina nuvarande transportörer.  

5.5.2 Relationer 
Water Jet Sweden använder sig av Schenker när det gäller att transportera standardmaskiner 
inom Sverige. När de transportar stora maskiner gör de en upphandling för varje maskin. 
Stora maskiner transporteras av en lokal åkare som är väldigt duktig på speciallösningar. 
Water Jet Sweden vill ha den största delen av sina transporter hos en transportör för att 
kunna få rabatter vilket också gynnar deras kunder. Vid sjötransporter så använder de sig av 
ett par transportörer som finns i Helsingborg. Water Jet Sweden har byggt upp sina 
relationer med de nuvarande transportörerna, och de tycker att det är väldigt svårt att få en 
helhetslösning som gör att allt blir enkelt att hantera. De har dock bara bra saker att säga 
om sina leverantörer idag. 

Vid transport av reservdelar använder sig Water Jet Sweden av olika kurirtjänst beroende 
på vilken världsdel som reservdelarna skall skickas till, men mestadels använder de UPS.  

Water Jet Sweden har använt sig av många olika transportörer och de anser att ingen är 
fullkomlig. De har stött på problem med alla transportörer de använt.  

”Vi har stött på problem hos alla, och då är det leveransproblem. De klarar inte av att leverera i tid eller 
så strular det på vägen”  

När Water Jet Sweden skickar saker utanför Sverige tycker deras kunder att det är bra att de 
använder sig av kurirtjänster, på grund av att leveranstiden är bra. Men deras kunder tittar 
väldigt mycket på priset vad de gäller en transport. De är oftast inte villiga att betala mer, 
trotts kraven på snabbare leveranser, för att få en reservdel snabbt.  

Water Jet Sweden är väldigt måna om att inte har för många transportörer, och de tycker 
att om man ska spara in pengar med att köra med många olika transportörer, kommer det 
att påverka deras leveranssäkerhet. De försöker själva pressa ner priser med att använda så 
få transportörer som möjligt. Detta gör de för att gynna sina kunder samt att få en bättre 
struktur själva. De säljer ofta sina maskiner med fraktkostnaden inkluderad i priset. 
Susanne Larsson tycker att de inte behöver tjäna några pengar på frakten eftersom det inte 
är deras huvudsysselsättning.  

Water Jet Sweden använder sig av ett fraktprogram som heter Packsoft, där de har flera 
transportörer sammankopplade, dock inte UPS. Men de tycker att Packsoft är tillräckligt 
för deras behov. 

5.5.3 Motstånd till förändring 
Susanne Larsson tyckte att Water Jet Sweden redan hade gjort stora delar av det jobb som 
SLA skulle utföra och som SLA sedan skulle tjäna pengar på. Risken är att de får betala för 
något som de redan har bekräftat.  

När det gäller ett byte av leverantörer så visste Susanne Larsson att det kunde vara väldigt 
jobbigt med byte av programvara och därmed kände ett motstånd hos personalen som 
skulle arbeta med programvaran. Susanne Larsson ville göra det så enkelt som möjligt för 
sina medarbetare. 



 Empiri 

 33

”När vi bytte till en annan version av UPS programvara, innan vi fick det att funka så var det väldigt 
mycket gnäll, bök och stök” 

Men när allt fungerar som det ska, glömmer man lite av det jobbiga med att byta 
transportör tyckte Susanne Larsson.  

Den fasta avgiften som SLA tar, fick Susanne Larsson att tveka eftersom de blev tvungna 
att satsa pengar på något de inte visste skulle ge något tillbaka.  
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5.6 Zinkteknik 
Zinkteknik är Skandinaviens ledande och ett av Europas största företag inom 
formsprutning av zink, och de verkar inom branscherna, fordon, elektronik, bygg, 
inredning och redskap. 

De omsätter cirka 150 miljoner kronor och har 54 anställda i sin verksamhet i Bredaryd. 
Zinkteknik erbjuder ett hållbart och prisvärt alternativ till företag som behöver komplettera 
eller ersätta material eller tillverkningssätt med gjutna zinkdetaljer. De erbjuder även 
information kring materialet zink och kan då agera som ett komplett kunskapsföretag. 

All information om Zinkteknik nedan är från intervjun med Ola Holm (personlig 
kommunikation, 2006-04-18).  

5.6.1 Kontakt med kunden 
Första gången de hörde talas om SLA, var genom att SLA hade kontaktat dem via telefon 
och frågat om de var intresserade av deras tjänster. De tyckte det lät intressant och ville 
gärna höra mer, så därför bjöd Zinkteknik in SLA för att höra vad de hade att erbjuda. 
Innan SLA hade presenterat sina tjänster, hade de ingen aning om vad en fraktmäklare 
gjorde eller om denna relativt nya bransch. De hade inte hört talas om några andra som 
hade dessa tjänster. Vid presentationen närvarade bara Ola Holm. Han tyckte att det räckte 
att presentera för honom eftersom det är han som ansvarar för planering och upphandling 
av frakter. Sedan, om det handlar om större investeringar, brukar han rådfråga sina chefer. 
Han tyckte även att SLA gjorde både ett seriöst och positivt intryck vid presentationen och 
tvekade inte på att de inte kunde det de sålde. Han tyckte även att det var en fördel att SLA 
inte var så stort företag, om de skulle inleda ett samarbete, för då skulle det vara lättare att 
ha en kontinuerlig kontakt med samma person på SLA. 

Produkterna som SLA erbjuder, kommer Ola Holm ihåg och han tyckte speciellt att 
produkten ”SLA Partner” var mycket intressant.  

”Om det fungerar, skulle det vara en bra lösning och ett smidigt sätt att betala sina fakturor på” 

5.6.2 Relationer 
Zinkteknik transporterar gods mestadels inom Sverige men har även några få 
underleverantörer i Europa. Inom Sverige transporterar de som längst till Jönköping i norr 
och till Skåne i söder men oftast transporterar de i närområdet där de har sina 
underleverantörer. När de transporterar gods använder de sig av Schenker och de har cirka 
4-6 leveranser dagligen som går emellan sina underleverantörer. De säger att de försöker 
skicka så mycket som möjligt med Schenker för att kunna minska antalet transportörer och 
på så vis kunna få bättre priser i avtalet med Schenker. Den viktigaste anledning till att de 
använder sig av Schenker är att de håller en bra service, håller vad de lovar och att de 
känner sig trygga med Schenker.  

”Det är viktigt att allt stämmer mellan vår lagerpersonal och de chaufförer som kör för Schenker eftersom 
vi skickar så mycket gods emellan våra underleverantörer. Det är viktigt att man kan känna en trygghet” 

Tryggheten beror på att de har ett bra samarbete med Schenker och detta har de haft under 
en lång tid. De är mycket måna om alla sina relationer till alla aktörer de samarbetar med, 
från underleverantörer till kunder och alla där emellan. 
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”Hela vår organisation bygger på att vi ska ha stadiga relationer mot t.ex. våra underleverantörer och mot 
våra speditörer” 

En annan anledning till att de använder sig av Schenker är att deras underleverantörer 
också har ett bra samarbete med Schenker. När de skickar gods till sina kunder däremot, 
bestämmer de inte själva vilken transportör de ska skicka med utan det bestämmer kunden 
i 90-95 procent av tillfällena, eftersom kunden betalar frakten.   

Om de skulle byta leverantör skulle det vara för att Schenker skulle börja missköta sig med 
transporterna eller att deras priser skulle skilja sig för mycket i jämförelser med andra 
transportörer. 

Anledningen till att Zinkteknik valde att inte köpa SLA:s tjänster var att samtidigt som SLA 
var och presenterade sina tjänster för dem, satt de i förhandling med Schenker och tyckte 
att de fick ett bra avtal. De tyckte samtidigt att relationen de hade med Schenker var så bra 
att de inte kunde tacka nej till dem. 

5.6.3 Motstånd till förändring 
Att ändra transportörer ofta, tror Ola Holm inte på. Han tror till exempel att personalen på 
lagret inte skulle känna någon trygghet om det kom nya chaufförer hela tiden. Detta tror 
han skulle skapa oro och en känsla av besvärlighet. Han har uppfattat att lagerpersonalen 
tycker det är jobbigt om de måste packa godset på olika sätt beroende på vilken transportör 
som används likaså att man har olika transportörer till olika destinationer. 
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6 Analys 
I detta kapitel kopplas det teoretiska ramverket samman med den empiriska undersökningen för en analys 
av det empiriska materialet.  

6.1 Kontakt med kunden 
SLA uppger att de segmenterar sina kunder efter omsättning, risknivå och efter tillverkande 
eller partihandlande företag. Flera av företagen, som är intervjuade i denna rapport, 
framhåller att transporterna inom Sverige inte innebär några större problem vad gäller 
fakturahantering, priser eller skillnader i kvalitet. Enligt Svenska Tanso och Theofil 
Carlsson finns det endast ett fåtal stora transportörer som erbjuder liknande täckning och 
leveransprecision över Sverige. Detta tillsammans med att fakturorna från dessa 
transportörer är relativt enkla att förstå och nästan aldrig några fel på, är orsaken till att 
problematiken inom den svenska transporten inte är så stor. Däremot vad det gäller 
utlandstransporter uppger Paula Lernestål på Svenska Tanso att det är svårare att se om 
fakturorna stämmer.  

Samtliga respondenter har uppgett att den första kontakten med SLA skedde över telefon. 
De tyckte att det var ett passande sätt att bli kontaktade på. SLA hävdar att de varannan 
vecka skickar ut 100-200 reklambrev till utvalda företag. Halldén (1998) påstår att hälften 
av alla reklamkampanjer misslyckas på grund av bristande för- och efterarbete. Av de 
intervjuade personerna i företagen är det ingen som har något minne av att de har sett 
något reklambrev från SLA. Detta kan bero på att SLA inte ringer till de företag som de 
skickar brev till, att en annan person på företaget har fått den eller att de helt enkelt har 
glömt bort att de fått reklambrevet. Om detta beror på att de inte ringer till de företag som 
de skickar reklambrevet till, tyder det på att det brister i SLA:s marknadsföringsstrategi.   

Enligt SLA riktar de alltid sin marknadsföring till företagens VD:ar. De menar på att VD:n 
är den högsta beslutsfattaren i företagen och kan i sin tur delegera uppgiften till rätt person. 
En av de sex intervjupersonerna var VD på sitt företag och de övriga fem personerna var 
ansvariga för inköpen av transporttjänster, vilka Gummesson (1982) skulle kalla för 
beslutspåverkare och inköpare. Under intervjuerna har det framkommit att de logistikansvariga 
har bjudit in SLA på grund av att de har ett intresse i logistikfrågor och vill vara 
uppdaterade på eventuella nya tjänster som kommer upp på marknaden. Därför bjöd de av 
nyfikenhet in SLA. Under intervjun med VD:n framkom mer resultatinriktade motiv. Med 
detta som utgångspunkt menar vi att det inte är självklart att vända sig enbart till VD:n vid 
reklamutskick och telefonkontakt. Logistikansvarig är en stor beslutspåverkare och inköpare 
som ser behoven av förbättring eftersom de arbetar med logistikfrågorna kontinuerligt och 
att de som sagt har ett intresse inom ämnet. Därför anser vi att även logistikansvarige ska 
bearbetas i marknadsföringskampanjerna. 

En god kommunikation enligt Ahrnell & Nicou (1996) bygger på kunskap om kundens 
situation, behov och bransch. Rackham (1992) menar att en framgångsrik säljare ställer fler 
frågor vid kundkontakterna och på så vis skaffa sig kunskap om kunden. SLA använder sig 
av ett frågeformulär, under telefonkontakten, för att få mer information om kunden inför 
första mötet. SLA uppger att detta frågeformulär inte alltid följs av olika anledningar. 
Informationen som erhålls analyserar SLA för att kunna utvärdera potentialen av 
förbättringsmöjligheter hos företaget. SLA säger att de inte gör några kundanpassningar av 
sin presentation inför mötena med företaget. Den informationen SLA erhåller inför mötet 
bör utnyttjas till att anpassa presentationen med kundnära exempel och relevant 
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information för den specifika kunden. Avsaknaden av anpassning på presentationen 
utryckte Susanne Larsson på Water Jet Sweden som en nackdel vid hennes möte med SLA. 

Rackham (1992) menar också att mindre effektiva försäljare pratar mest själva, tar upp sina 
produkter/tjänster i ett för tidigt skede i säljprocessen samt att de använder sig av 
presentationer för att väcka intresse. Detta passar in på SLA på det sättet att de alltid 
använder sig av samma presentation som tidigt tar upp produktsortimentet. Både Thomas 
Håkansson och Rolf Öborg är säljare sedan lång tid tillbaka och eftersom vi själva har fått 
höra presentationen utav Rolf Öborg kan vi konstatera att han snabbt kommer in på 
klyschor och det ”klassiska” säljsnacket, till exempel ”Ett erbjudande som ingen kan tacka nej 
till” (personlig kommunikation, Rolf Öborg 2006-02-15). Rackham (1992) påstår dessutom 
att en säljare måste använda sig av olika säljmetoder beroende på att köparen beter sig på 
olika sätt vid olika tidpunkter i försäljningsprocessen. Med detta menar vi att SLA måste 
känna av i vilket stadie köparen befinner sig genom förstudie och snabb anpassning under 
presentationen. 

Under presentationen utlovar SLA en besparing på transportkostnaderna med 10-40 
procent. En nöjd kund är en kund som får sina förväntningar överträffade (Grönroos, 
2004). Då SLA:s utlovade besparing inte uppfylls eller överträffas leder det till att de inte 
får nöjda kunder. Både Water Jet Sweden och Theofil Carlsson uppger att de efter SLA:s 
presentation kollade upp SLA:s gamla kunder för att få deras uppfattning om SLA:s 
tjänster. De fick både positiva och negativa åsikter men framförallt negativa vilket var en 
bidragande orsak till att de tackade nej till SLA:s tjänster. Detta går även i samklang med 
vad Axelsson & Agndal (2005) hävdar om att tidigare prestationer hos säljaren är vid stor 
vikt då förtroende för den ska skapas. Med detta hävdar vi att de bör sänka de utlovade 
resultaten för att på så sätt få fler nöjda kunder som sprider positiv kritik om SLA. Detta 
trots risken att förlora vissa kunder vid första mötet på grund av att de inte utlovar så hög 
besparing 

Företagen Water Jet Sweden och Bevi tyckte att tidpunkten då SLA var och presenterade 
sina tjänster inte var till SLA:s fördel. Water Jet Sweden hade precis skrivit ett nytt avtal och 
Bevi hade fortfarande tid kvar på sitt treåriga avtal. De trodde att om SLA hade varit och 
presenterat sina tjänster i det skede där de antingen skulle förnya ett avtal eller skriva ett 
nytt, så kunde det ha haft påverkan på deras val av transportörer.  

Stece, Zinkteknik, Svenska Tanso och Theofil Carlsson tyckte alla att SLA hade intressanta 
tjänster, där även Stece tyckte att SLA:s tjänster var ett tänkbart alternativ vid val av 
transportörer. De uppgav dock ingen information om timingen hade spelat roll vid SLA:s 
presentation men eftersom de var intresserade så kanske detta hade haft någon inverkan 
om SLA hade kommit och presenterat i rätt skede.  

Eftersom SLA använder ett affärssystem som heter Kontakt så kan de hålla koll på kunder 
där de har varit och presenterat sina tjänster, och skriva upp relevant information om de 
kunder som har varit intresserande men ändå tackat nej. Detta är ett väldigt bra sätt om de 
ska göra återbesök då SLA kan försöka att ”tima” in möten precis innan företagen ska göra 
en ny upphandling med sina transportörer, och då kanske ha en större inverkan vid 
företagens val. 

6.2 Relationer 
Under de intervjuer som har utförts har relationer ofta nämnts vid frågor om transportörer. 
Samtliga intervjuade har uppgett att en stabil och säker relation till transportören är väldigt 
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viktigt. Vissa företag har haft sina transportörer under en längre tid och enligt Axelsson & 
Agndal (2005) har de utformat en förbindelseform av stadgat arbete. Alla företagen har 
säkerhet som största fokus när de skapar relationer med någon ny samarbetspartner och de 
säger att leveranssäkerheten går före priset. På grund av att det inte finns många stora 
speditörer i Sverige testar Peter Augustsson på Bevi transportörer innan de skapar en 
relation till någon transportör. Detta för att se att transportören kan uppfylla deras behov. 
Här skriver även Axelsson & Agndal (2005) att tilliten vid ett samarbete växer genom att ett 
företag ser hur transportören har presterat under den period de har jobbat ihop. 
Förtroendet för transportören ökar ju bättre leveranssäkerhet de har samt den 
upprätthållande kommunikation som finns mellan parterna.  

Paula Lernestål på Svenska Tanso tycker att service och en bra kommunikation med en 
transportör är avgörande i en relation. Svenska Tanso bröt sitt kontrakt med sin förra 
transportör, som de hade använt under lång tid, på grund av bristande kommunikation när 
det gällde försvunnet gods. Paula Lernestål fick själv ringa runt för att lokalisera godset. 
Ahrnell & Nicou (1996) menar på att kommunikationen håller kundrelationen vid liv och 
Grönroos (2003) hävdar att om det brister i den utlovade servicen, kommer detta att få en 
negativ effekt på den ursprungliga relationen mellan företag och transportör.  

I de flesta fall när företagen har skrivit ett kontrakt med en transportör så har det gällt ett 
eller tre år. Claes Brodd på Theofil Carlsson förklarade dock att dessa kontrakt gäller mest 
priset och att de är väldigt löst hållna. Om inte transportören håller den leveransprecision 
som de utlovat så är det väldigt enkelt att gå över till en annan transportör. De flesta 
företagen som intervjuades förklarade att även om de har haft en lång relation till sin 
transportör, skulle de inte tveka på att byta om det på något sätt skulle börja missköta sig 
med deras transporter.  

Hälften av företagen som intervjuades påpekade vikten av att ha så få transportörer som 
möjligt. Zinkteknik tyckte att de kunde få bättre priser i deras avtal när de lagt alla sina 
leveranser hos en transportör. Water Jet Sweden ville inte spara in pengar med att använda 
olika transportörer eftersom det kunde påverka deras leveranssäkerhet, men sa även att de 
försöker pressa ner priserna själva. Theofil Carlsson tyckte att de fick ett bättre pris när de 
använde sig av en transportör samt att de kunde ställa mer krav på dem. Blomqvist et al 
(2004) skriver att kundlojalitet skapas när:  

”en kund som över tiden anlitar ett företag för att tillfredställa hela – eller en betydande del av – sitt behov 
av de produkter och tjänster som täcks in av företagets erbjudande”. (Blomqvist et al, 2004, s. 121) 

De företag som vill ha ett fåtal transportörer tycker att det är svårt att få en helhetslösning 
men att det känner sig mer trygga med få transportörer. Eftersom de har haft långa 
relationer till deras nuvarande transportörer samt att samarbetet har fungerat bra, har gjort 
att de känner sig lojala till dem. 

Om man tittar på de olika destinationer som företagen vi intervjuat transporterar till, så har 
till exempel Stece sin största kundkrets nära sin tillverkning i Mönsterås. Därför har Stece 
byggt sin relation med en transportör som har heltäckande utbud vad gäller service och 
leveranssäkerhet där. Gällande de andra företagen så har även Zinkteknik sina flesta 
transporter i närheten av sin tillverkning. Stece, Zinkteknik och Theofil Carlsson har störta 
delen av sina transporter inom Sverige. Därför anser de att det viktigaste hos transportören 
är att ha en bra service inom Sverige. Water Jet Sweden, Bevi och Svenska Tanso har fler 
transporter utomlands än de tidigare nämnda företagen och de använder andra transporter 
utomlands än vad de använder i Sverige. Tydligen är det väldigt svårt att hitta en 



 Analys 

 39

helhetslösning till in- och utrikestransporter, därför tycker de att en stadig relation är väldigt 
viktigt när man transporterar gods utomlands, och så länge de har stadiga relationer med 
transportörerna så fungerar det bra att använda flera.   

Det verkar som alla företagen vill ha en bra leveransprecision och känna sig trygga när de 
skapar relationer med en eller flera transportörer. Priset spelar roll men bara så länge 
kvalitén och leveransprecisionen är densamma och de ser helst till att skicka med så få 
leverantörer som möjligt så att deras företagsstruktur blir enkel och smidig. Eftersom 
företagen betalar för en tjänst, så ser de inga hinder till att byta transportör om deras 
nuvarande skulle missköta sig, även om de har haft en lång relation.  

6.3 Motstånd till förändring 
Utifrån intervjuerna har det framkommit olika former av motstånd till förändring av 
logistiken hos företagen som tackat nej till SLA:s tjänster. 

Enligt Yukl (2006) är brist på förtroende en av de vanligaste förklaringarna till motstånd till 
förändring. I vårt fall skulle detta betyda att företagen inte känner förtroende för SLA som 
företag. En anledning till denna brist på förtroende skulle kunna vara att SLA är ett litet 
och nystartat företag med låg kapitalstyrka. Detta har dock inte varit fallet då samtliga 
intervjuade har hävdat motsatsen. Kontakterna blir mer personliga, SLA tillägnar kunden 
mer tid och varje kund blir viktigare i förhållande till om företaget hade varit större och 
mer etablerat. Det som det visade sig vara fallet var att de potentiella kunderna Water Jet 
Sweden och Theofil Carlsson hade kontaktat eller hört från gamla kunder till SLA att den 
förväntade besparingen inte uppnåddes och därmed tappade de en del av förtroendet för 
dem. Detta hör samman med det tidigare nämnda problemet med att SLA utlovar en stor 
besparing som kan vara för stor för att uppnå.  

Yukls (2006) andra punkt angående människors motstånd till förändring handlar om att 
förändringen upplevs som irrelevant. Paula Lernestål på Svenska Tanso hävdar att hon 
känner tvivel till nyttan med förändringen med tanke på att hon anser att hon gör samma 
jobb som SLA skulle utföra. Även Susanne Larsson på Water Jet Sweden menar att 
förändringen inte skulle vara relevant eftersom de redan utfört stora delar av det jobbet 
själva som SLA sedan skulle tjäna pengar på. Zinktekniks logistikchef Ola Holm tyckte inte 
heller att det fanns någon mening med att förändra något som redan fungerar bra. Han 
menar att deras viktigaste krav på transportören är att godset kommer fram i tid och så 
länge Schenker sköter det bra finns det ingen anledning att byta. Dessa tvivel, på relevansen 
med SLA:s föreslagna förändringar, från företagen är en anledning till att de är tveksamma 
till att anlita SLA. 

Även om människor har upptäckt ett problem, kan de enligt Yukl (2006), ändå känna 
motstånd till förändringen om de känner att den inte är genomförbar. Lennart Nilsson på 
Stece bekräftar just detta då han anser att Stece har för låg fraktomsättning samt för få och 
närliggande destinationer för att en besparing på 10-40 procent, som SLA utlovat under 
presentationen, skulle vara möjlig. Även Paula Lernestål på Svenska Tanso har svårt att tro 
att en förbättring, med hjälp av SLA:s tjänster, är genomförbar eftersom de inte arbetar så 
nära verksamheten och vet hur den fungerar och förändras. Hon tror att det snarar kan 
leda till en försämring eftersom hon vet att exempelvis lagerpersonalen har mycket att göra 
och skulle bli irriterad om man började ändra på deras rutiner. Dessa problem med 
övertygelsen om att förändringen går att genomföra tror vi beror på att SLA inte beskriver 
vad som ska göras i exempelform. I och med att SLA inte förbereder sig, genom att ta reda 
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på de väsentliga fakta som krävs för att göra en anpassad presentation, kan de inte göra 
exempel utifrån tidigare lyckade utförda jobb i liknande situation som det aktuella företaget 
befinner sig i.  

Yukl (2006) förklarar att det vid stora förändringar alltid sker skiftningar i maktstrukturen 
av olika grad. Dessa skiftningar kan uppfattas som ett personligt hot mot dem som riskerar 
få sin status degraderad. På Theofil Carlsson finns en avdelning som behandlar 
logistikfrågor och förhandlar fraktavtal. Claes Brodd på Theofil Carlsson menar att även 
om han inte känner några personliga hot med att anlita SLA, tror han att personerna som 
har hand om fraktavtalen skulle känna sig överkörda om han tog in en fraktmäklare som 
kunde göra deras jobb bättre och lönsammare. Eftersom dessa personer som har hand om 
fraktavtalen är de som arbetar närmast Claes Brodd, VD och högsta beslutsfattare, bör 
motstånd finnas även hos honom i form av ovilja att riskera och förstöra relationen med 
sina medarbetare. Paula Lernestål på Svenska Tanso nämner flera gånger under intervjun 
att det är hon som utför de uppgifter som SLA skulle utföra åt dem. Hon säger att hon 
skulle ha andra arbetsuppgifter att ta hand om ifall SLA:s tjänster skulle köpas in. Samtidigt 
pratar hon mycket om att hon är väldigt intresserad av logistikfrågor och tycker det är 
roligt. Hon intar en tydlig försvarsställning under intervju då hon försöker försvara sig själv 
som ett bättre alternativ än SLA.     

Yukl (2006) hävdar att vissa människor motsätter sig förändringar för att de inte vill bli 
kontrollerade av andra. De vill därför inte blanda in utomstående i verksamheten. Paula 
Lernestål på Svenska Tanso säger sig vara kritisk till mellanhandsystemet eftersom det blir 
ytterligare en part mellan henne och transportören. Hon tror inte att hon kan ringa och 
kontrollera sitt gods lika enkelt om SLA, som en utomstående part, äger transportavtalen. 
Hon tror att SLA kan sänka priserna men att de lägger på en egen kostnad som 
mellanhand. Hennes citat:  

”Varför kan då inte transportörerna gå ner i pris direkt till oss och därmed slippa fraktmäklare?”  
(P. Lernestål, personlig kommunikation, 2006-04-21) 

bekräftar hennes motstånd till att blanda in utomstående. Även Lennart Nilsson på Stece 
uttrycker tydligt ett motstånd till att ta in en mellanhand men med fokus på kostnaden som 
ytterligare en part innebär. För att eliminera detta motstånd måste SLA föra fram vikten av 
mervärdet i tjänsten. Att de endast agerar som mellanhand efter företagets önskemål och 
provisionen på besparingen inte är någon kostnad utan pengar som SLA har sparat in som 
inte skulle kunna frigöras annars. 

Flera av de intervjuade personerna uppger att de eller övrig personal tycker att det är 
jobbigt att göra en förändring, såsom att byta transportör eller införa fler transportörer. Ola 
Holm på Zinkteknik säger att han har upplevt att lagerpersonalen tycker att det är jobbigt 
om de måste packa godset olika beroende på transportör och om man har olika 
transportörer till olika destinationer. Även Susanne Larsson på Water Jet Sweden 
förklarade att det kunde vara väldigt jobbigt att byta transportör, då gällande inlärning av ny 
programvara som måste installeras. När SLA har fått igenom sin upphandlingstjänst så 
hjälper de till vid implementering av sina tjänster samt försöker underlätta eller undanröja 
eventuella besvärligheter som uppstår. Detta har inte SLA lyckats framföra till Zinkteknik 
och Water Jet Sweden vilket har lett till kvarstående motstånd till en förändring.  
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7 Slutsatser 
I detta kapitel redogör vi för de slutsatser vi har kommit fram till i denna uppsats. Slutsatserna grundar sig 
på analyskapitlet. 

Av de sex företag som vi har intervjuat så har det funnits positiva och negativa tankar om 
SLA. Vi har funnit ett antal faktorer som företagen själva har sagt att det påverkat deras 
beslut att tacka nej till SLA:s tjänster. Något som alla företagen har påvisat som väldigt 
viktigt är att leveranssäkerheten är av största vikt när de använder sig av en transportör. De 
menar på att byta transportör kan leda till att den leveranssäkerhet de har kan ändras till det 
sämre och detta är en av de stora anledningarna till att de har tackat nej. 

Flera företag vill helst också använda så få transportörer som möjligt och därför kände de 
att SLA inte kunde tillföra så mycket till dem på just upphandlingsområdet. 

Det är inte bara osäkerheten vid byte av en transportör som spelar roll, flera av de 
intervjuade personerna förklarade att det är jobbigt att göra en förändring vid införandet av 
en ny transportör. Installation av nya program samt nya rutiner skapar oro för dem som 
jobbar med godsen och därmed leder detta till ett visst motstånd. Sedan har de flesta 
företagen redan en person som jobbar med just logistikfrågor och som sköter 
upphandlingsområdet. Dessa personer kände sig skeptiska till SLA:s tjänster då de hävdade 
att de gör samma sak, samt att de kände att SLA skulle ta över en del av deras jobb. 

SLA:s lovade besparing på mellan 10 och 40 procent har också haft negativ påverkning på 
företagen. Någon trodde inte att de kunde utföra den besparingen i deras företag och när 
ett företag ringde upp SLA:s befintliga kunder så fick de erfara att SLA inte hade kunnat 
göra den besparingen som de hade blivit lovade. När företagen inte kunnat se någon större 
potential för besparing i deras verksamhet så har de blivit osäkra och tackat nej. Av detta 
kan vi dra slutsatsen att SLA lovar för mycket i sina presentationer.  

Vår undersökning har visat att det finns en viss skepsis mot att SLA är en mellanhand. 
Någon tyckte att det skulle bli jobbigt med SLA som en ytterligare part mellan företaget 
och transportör medan andra menade att SLA skulle innebära en kostnad för dem. 

Vid första presentationen gör SLA alltid en standardiserad presentation utan några 
anpassningar till det företag de besöker. De har inga kundanpassade exempel som gör att 
företaget kan se hur liknande företag har dragit nytta av SLA:s tjänster eller vad SLA kan 
göra för just deras företag. Detta leder till tjänstens upplevda kundvärde minskar då 
företagen bara är en i mängden. 
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8 Förslag till vidare forskning 
I följande kapitel ämnar vi reflektera över vad uppsatsen kan bidra med till forskningen samt vilken vidare 
forskning som kan vara av intresse. 

Även om resultatet av denna uppsats inte går att generalisera, väcker den ändå en del 
frågeställningar. Under litteraturstudierna märkte vi att mycket forskning fanns inom 
områdena – hur relationer skapas och hur relationer bibehålls. Däremot inom området hur 
man gör för att bryta en relation fann vi dock ingen forskning. I denna uppsats framgår att 
SLA som säljare måste arbeta för att bryta kundens relation med transportören för att på så 
vis kunna sälja in sina tjänster. Det skulle vara intressant att se om detta gäller hela 
fraktmäklarbranschen eller om det finns fler branscher där samma problematik återfinns. 

Fraktmäklarbranschen är ett relativt nytt verksamhetsområde som försöker slå sig in i en 
redan etablerad bransch. Det vore intressant att se forskning som utreder om det finns 
generella problem som uppkommer i dessa situationer.  

Då denna studie endast har utförts på sex företag, som har tackat nej till SLA, har inte 
möjligheten funnits att identifiera någon speciell bransch som är mer lämpad för en 
fraktmäklares tjänster än någon annan. En intressant framtida studie, både för SLA och 
andra fraktmäklare, vore att försöka identifiera en speciell bransch som de kan rikta sig till 
och som har ett behov av deras tjänster.  

SLA har under intervjuerna hävdat att de tycker att för få kunder nappar på deras koncept. 
De har förklarat för oss hur de arbetar för att skaffa nya kunder och att de tycker att det 
tillvägagångssättet är bra. De har dock inte undersökt vad deras konkurrenter har för 
förhållande mellan besökta företag och erhållna kunder eller hur de arbetar. Intressant för 
SLA skulle vara att göra ett ”benchmark test”, ett test för att jämföra sig själv med sina 
konkurrenter och se hur de jobbar för att på så sätt kunna anamma deras starka sidor.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide till SLA 
 

 Kan ni berätta om hur er verksamhet fungerar idag? 

 Hur skaffar ni och letar ni nya kunder? 

 Vilka kriterier går ni efter när ni väljer ut era potentiella kunder? 

 Har ni testat något annat sätt att leta potentiella kunder? 

 Lägger ni mycket tid på att ta reda på fakta om företaget innan ni kontaktar dem? 

 Har det hänt att ni har kommit till företag där ni trodde att fraktomsättningen var 
lägre än den var? 

 Har ni funderat något på områden som t.ex. Gnosjö att det är speciellt med nära till 
sina leverantörer och att ni kanske inte riktar er till dem? 

 Troligtvis är det stor skillnad mellan områden som Gnosjö och Stockholm när det 
gäller relationer till sina leverantörer och transportörer. 

 Hur kontaktar ni era potentiella kunder? 

 Hur hanterar ni motstånd till förändring? 

 Vilka personer vill ni ha närvarande vid erat första möte? 

 Hur brukar mötena se ut?   

 Använder ni alltid samma presentationsmaterial? 

 Efter presentationen, hur går det till vid avslut?  

 Hur ser erat uppföljningsarbete ut? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide till företag som tackat nej 
 

 Kan ni berätta om hur er verksamhet fungerar idag? 

 Vad har du för roll i företaget? 

 Vilka är det som fattar besluten vid inköp av transporttjänster/ansvariga för 
logistiken?  

 Hur väljer ni transportörer? 

 Vilken är eran nuvarande transportör? Varför?  

 Vilka egenskaper värderar ni högst hos en transportör? 

 Hur länge har ni haft dem? 

 Hur är relationerna mellan dig/transportör och lagerpersonal/transportör?  

 Är ni nöjda/missnöjda med transportören? Varför? 

 Vad skulle kunna få er att byta transportör? Vilka hinder ser ni med att byta 
transportör? 

 Vet ni vad en fraktmäklare är? (om de inte vet, berättar vi) 

 Känner ni till några? I så fall vilka?  

 Har ni använt er av någon? 

 Här förklarar vi att vi har använt oss av SLA 

 Hur tog SLA kontakt med er? 

 Tycker ni att det var ett lämpligt sätt att kontakta er eller föredrar ni något annat? 
Varför? 

 Vände sig SLA till rätt person när de kontaktade er? 

 Var du närvarande vid presentationen? Vilka närvarade? Varför? 

 Vad gjorde att SLA fick komma och presentera sig? 

 Vad kommer du ihåg av presentationen? Varför?  

 Vad gav säljaren som person för intryck? Positivt/negativt? 

 Tycker ni tjänsterna de erbjuder är bra? 

 Kollade ni upp andra fraktmäklare efter SLA hade varit hos er? Varför? 

 Har storleken på företaget någon betydelse när ni väljer samarbetspartner? Varför?  

 Vad var det som gjorde att ni tackade nej till SLA:s erbjudande? 


