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Sammanfattning 

I en marknadsekonomi där utbud och efterfråga starkt påverkar vilka företag som växer sig 
starka och lyckas samt vilka verksamheter som mattas av och försvinner, är det mycket viktigt 
som aktör att veta vad kunderna efterfrågar och hur deras behov bör mötas. För en liten aktör 
med en ny vara eller tjänst är detta särskilt viktigt för att säkerställa tillväxt och överlevnad.  
 
När vi introducerades till företaget Nyttomaten (Löfström & Spigel AB) inspirerades vi av 
deras innovativa idé och hur rätt i tiden den låg. Det som förvånade oss var hur svårt det var 
för dem att trots detta och trots deras interna kompetens inom marknadsföringsområdet nå ut 
till potentiella kundföretag. Det här gjorde att vi allmänt började fundera kring hur det kan 
vara så att trots mängder av marknadsföringslitteratur och teorier om hur företag söker 
information, värderar och fattar beslut i samband med inköp så lyckas inte alla produkter. På 
detta sätt valde vi att med Nyttomaten som fallföretag undersöka vilka hinder som kan finnas 
mellan parterna men som bortses från i litteraturen.  
 
Med detta som bakgrund och problem formulerade vi en frågeställning kring vilka hinder som 
finns mellan det säljande företagets kommunikation och kundföretagets inköp. Utifrån teorier 
kring marknadsföring och inköpsbeteende formulerades teman till de två 
respondentgrupperna; fallföretag och kundföretag. Vi valde att genomföra samtalsintervjuer 
då vi kände att samtalsformen var den bästa för att försöka sätta sig in i respondenternas värld 
och försöka förstå den. Samtalen med respondenterna på fallföretaget kretsade kring teman 
som marknadsföringsstrategi och mål, bearbetning av marknaden samt kundkontakt och 
målgrupp. Med respondenter från kundföretagen behandlades istället teman som behov, 
informationssökning, beslutsfattande och utvärdering. Båda grupperna uppmanades också att 
berätta om upplevda hinder.  
 
Genom det hermeneutiska synsättet vi tillämpat har vi sedan tolkat insamlade data och 
presenterat det i empirin. Materialet är uppdelat på de olika respondentgrupperna och 
diskussionsteman för att det ska bli lättare att följa kopplingen mellan de olika kapitlen. I 
efterföljande analys kombineras respondenternas uppfattningar med teorier och våra egna 
åsikter och vi börjar här se ett antal hinder ta form. I slutsatserna presenteras dessa hinder 
vilka exempelvis är att det verkar finnas en mättnad hos inköpare att ta till sig ny information, 
det är svårt att bryta invanda inköpsmönster och det är svårt att nå ut med sitt budskap om det 
inte finns en långsiktig enhet och konsekvens i marknadsföring och det säljande företagets 
erbjudande. Därefter genomförs en diskussion kring huruvida de olika hindren kan vara av 
mer generell karaktär och återfinnas i andra sammanhang mellan säljande och köpande 
företag. Avslutningsvis gör vi en reflektion över uppsatsens genomförande.  
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Abstract 

In a market economy supply and demand are the forces that strongly affect what companies 
grow and prosper and what enterprises fail and disappear. In this context it is very important 
to know your customers and know how to meet their needs and demands. Especially for a 
small actor with an unknown product to make sure that growth and survival is achieved.  
 
When we first were introduced to Nyttomaten (Löfström & Spigel AB) it inspired us how 
innovative their idea and concept was and how well their timing seemed to be. What did 
surprise us though was how hard it was for them to communicate with potential clients in 
spite of the above mentioned factors and their competent knowledge of marketing. This made 
us reflect on marketing and buying theories in general and we wondered how come that some 
products fail on the market although there are so many different marketing theories and 
buying theories that seem to guarantee success if only followed. This was when we decided to 
look further in to the matter and we chose to do a case study in cooperation with Nyttomaten. 
Our aim was to find barriers that may occur between the company’s communication and their 
customer companies’ decision making process that are not mentioned in the literature. 
 
With above facts and thoughts as a starting point we formulated a research question about 
what barriers there might be in between a company’s marketing and its customers´ buying 
process. Starting out from general marketing and buying theories we formulated different 
research themes for the two groups of respondents, the company of our case study and the 
customers, or buying companies. We chose to make semi structured interviews to enable the 
respondents to talk freely from their professional point of view and to make sure that we had 
the opportunity to see and understand the way they see their situation. The themes that were 
discussed with respondents from Nyttomaten were; marketing strategy and goals, in what 
different ways they marketed themselves and customer contact/ target market. With the 
customer company representatives the themes instead were formulated around needs, 
information search, decision-making and evaluation. Both groups were also asked to tell us 
about barriers between the companies today. After the data was collected and interpreted it 
was divided into the two groups of respondents and structured into to the discussed themes to 
start to outline possible barriers in an empiric chapter. In the following chapter we analysed 
the empiric data and discussed it according to the theories used.  
 
The conclusions we made were that buyers are exposed to such large amounts of information 
that they cannot process any more and therefore the message doesn’t go through. It is also 
hard to break old buyingpatterns and if the selling company doesn’t act consequently and on a 
long term basis with their marketingstrategy the customers will be confused and may 
therefore not buy the products. In the following chapter, after analysis, we discuss weather the 
highlighted barriers also are valid and occurring in other contexts between selling and buying 
parties. The report finishes with a reflection over how it is conducted.  



 

 5 

Innehåll 
 
1 Inledning............................................................................................................................. 7 

1.1 Bakgrund .................................................................................................................... 7 
1.2 Problemdiskussion ..................................................................................................... 8 
1.3 Frågeställning ............................................................................................................. 9 
1.4 Syfte ........................................................................................................................... 9 
1.5 Disposition ................................................................................................................. 9 

2 Metod ............................................................................................................................... 10 
2.1 Angreppssätt............................................................................................................. 10 
2.2 Undersökningsfilosofi .............................................................................................. 10 

2.2.1 Vår förförståelse............................................................................................... 11 
2.3 Undersökningsansats................................................................................................ 11 
2.4 Undersökningsstrategi .............................................................................................. 12 
2.5 Tillvägagångssätt...................................................................................................... 12 

2.5.1 Datainsamling och intervjuer ........................................................................... 12 
2.5.2 Val av respondenter.......................................................................................... 13 
2.5.3 Sammanställning och tolkning ......................................................................... 14 

3 Teori ................................................................................................................................. 15 
3.1 Marknadsföring ........................................................................................................ 15 

3.1.1 Relationsmarknadsföring ................................................................................. 16 
3.1.2 Relationer och nätverk ..................................................................................... 17 

3.2 Inköpsbeteende......................................................................................................... 19 
3.3 Beslutsprocesser ....................................................................................................... 21 

3.3.1 Informationsbehandling ................................................................................... 23 
3.3.2 Beslutssituationen............................................................................................. 23 

3.4 Undersökningsmodell............................................................................................... 25 
4 Empiri............................................................................................................................... 26 

4.1 Fallföretag ................................................................................................................ 26 
4.1.1 Presentation av fallföretag och respondenter ................................................... 26 
4.1.2 Marknadsföringsstrategi och mål ..................................................................... 27 
4.1.3 Bearbetning av marknaden............................................................................... 28 
4.1.4 Kundkontakt och målgrupp.............................................................................. 29 
4.1.5 Upplevda hinder ............................................................................................... 30 

4.2 Kundföretag.............................................................................................................. 31 
4.2.1 Presentation av respondenter............................................................................ 31 
4.2.2 Behov ............................................................................................................... 32 
4.2.3 Informationssökning......................................................................................... 33 
4.2.4 Beslutsfattande ................................................................................................. 34 
4.2.5 Utvärdering....................................................................................................... 35 
4.2.6 Upplevda hinder ............................................................................................... 35 

4.3 Sammanfattning av empiri ....................................................................................... 36 
5 Analys............................................................................................................................... 37 

5.1 Fallföretag ................................................................................................................ 37 
5.1.1 Marknadsföringsstrategi och mål ..................................................................... 37 
5.1.2 Bearbetning av marknaden............................................................................... 38 
5.1.3 Kundkontakt och målgrupp.............................................................................. 39 
5.1.4 Upplevda hinder ............................................................................................... 39 

5.2 Kundföretag.............................................................................................................. 40 



 

 6 

5.2.1 Behov ............................................................................................................... 40 
5.2.2 Informationssökning......................................................................................... 41 
5.2.3 Beslut................................................................................................................ 43 
5.2.4 Utvärdering....................................................................................................... 44 
5.2.5 Upplevda hinder ............................................................................................... 45 

5.3 Sammanfattning av analys ....................................................................................... 46 
6 Slutsatser .......................................................................................................................... 47 
7 Avslutande diskussion...................................................................................................... 49 
8 Reflektioner över studiens genomförande........................................................................ 51 
9 Referenser......................................................................................................................... 52 

9.1 Skriftliga källor ........................................................................................................ 52 
9.2 Muntliga källor......................................................................................................... 54 

 
 
 
 
 

Figurförteckning 
Figur 1: Marknadsföringsbegrepp (Holm, 2002) s 15 
Figur 2: Egen bearbetning av Lundén & Sten Pärsons (2004) modell av kundmötet s 25 



 

 7 

1 Inledning 

I kapitlet redogörs för uppsatsens bakgrund och dess problemområde diskuteras. Ur denna 
diskussion formas sedan frågeställningen och uppsatsens övergripande syfte och delsyften 
beskrivs.  

1.1 Bakgrund 
I en marknadsekonomi är det övergripande utbud och efterfrågan som styr vilka företag som 
etableras och lyckas och vilka som misslyckas och försvinner. Framgång eller misslyckande 
är ofta följden av både interna och externa omständigheter som konjunktur och trender men 
även kompetens, intuition eller rena tillfälligheter. 
 
Att kunna kommunicera och påverka omvärlden har därför fått en allt större betydelse (Feurst, 
1999, Holm, 2002). Då konkurrensen är hård handlar det i företagets värld om att skapa 
värde1 för kunden för att verksamheten ska växa och överleva. Omvärlden kräver att 
företagen har förmågan att anpassa sig och vara lyhörda både för vem deras kund är och vad 
denne vill ha i form av varor eller tjänster. Det har också blivit allt viktigare att etablera en 
varaktig relation till sina kunder för att skapa konkurrensfördelar (Storbacka & Lehtinen, 
2000) men kanske framförallt för att kostnaden för att få nya kunder är så många gånger 
större än att behålla och vårda de kontakter som redan finns (Reicheld, 1996). Tappar 
företaget en kund är det dessutom nästan omöjlig att få hans eller hennes förtroende tillbaka 
(Feurst, 1999). 
 
Den traditionella marknadsföringen handlar främst om att informera och att nå ut. Från 
företagets perspektiv har det i stort handlat om att lära upp kunden. Under 1960-talet och en 
bit in på 1970-talet dominerade synen på kunden som en passiv mottagare av produkter, 
tjänster eller information och kommunikationen var envägs. Relationen sågs som en 
transaktion. Transaktionssynsättet tillämpades i en tid av stabilitet med stadiga relationer 
mellan kund och företag samt en god kännedom om marknaden. Kunden sågs i vissa fall som 
en motståndare som skulle övertalas till köp och produkterna var i hög grad standardiserade, 
då det inte behövdes ta hänsyn till någon enskild kunds personliga önskemål och preferenser 
(Berglund & Blomquist, 2004). I takt med ökad konkurrens och ökade möjligheter att anpassa 
erbjudandet till kunden så ökade också behovet av en kontinuerlig kundkontakt. I det här 
skedet växte en ny syn på kunden som en resurs och medskapare av värde fram i det 
relationsinriktade synsättet (ibid.). En utveckling av den traditionella marknadsföringen i den 
här riktningen är One-to-one marknadsföring där kundrelationen spelar en mer central roll 
(Gummesson, 2002). Genom detta synsätt vill företagen istället ge kunden möjlighet att lära 
upp dem och därigenom öka chansen att erbjuda de enskilda kunderna bättre anpassade 
produkter. Genom detta synsätt är varje kund en enskild individ och de använder sig inte 
längre på samma sätt av segmentering och uppdelning i olika kundgrupper som tidigare 
(ibid.).  
 
Det blir alltså viktigare och viktigare att det säljande företaget är medvetet om vilka deras 
kunder är, kundernas behov och önskemål och hur de kan skapa värde för sin kund. Den syn 

                                                 
1 Kundvärde; Hur väl produkten tillfredställde kundens behov. Den skillnad som ligger mellan värdet av att 
konsumera och äga en produkt och kostnaden för att erhålla produkten (Kotler, 2001) 
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företaget har på sin kund, om denne ses som en motståndare eller en medspelare, har också 
betydelse för vilken strategi företaget använder i sin marknadskommunikation. Detta är 
förstås viktigt i många kundrelationer men det är kanske särskilt viktigt då det handlar om 
försäljning mellan företag, business to business (B2B) då det säljande företaget dels ska hitta 
beslutsfattare och lära känna olika inköpsprocesser på olika företag och dels måste förhålla 
sig till det i många fall komplexa sammanhang som kundföretagets beslutsfattande sker i. 

1.2 Problemdiskussion 
Det har skrivits en rad avhandlingar och böcker kring marknadsföring, lanseringsstrategier 
och kommunikation och det finns många framstående forskare i dessa ämnen (exempelvis 
Kotler, 2001, Feurst, 1999 och Holm, 2002) vilka framfört betydande kunskap och medel till 
hjälp för företag. Verktyg som 4 P (produkt, pris, plats och påverkan) men även ett stort antal 
andra marknadsföringsstrategier ska fungera som modeller eller riktningar till hjälp för det 
säljande företaget att nå framgång (Kotler, 2001). Till detta kan också läggas nästan lika 
mycket teorier och forskning kring hur kunden fungerar och hur beslut fattas både i 
butiksmiljö och inom företag och organisationer. Inom B2B finns det områden med många 
föreslagna strategier och verktyg kring hur effektiva inköp görs (ex Rosell, 2001) och hur 
man på bästa, mest rationella och kostnadseffektiva, sätt fattar beslut i organisationer (ex 
Hatch, 2002).  
 
Mängden av rådgivande litteratur på båda sidor kan lätt skapa en tro på att det alltid finns 
någon metod som leder till framgång och i teorin ifrågasätts inte alltid modellernas 
effektivitet. Det kan tyckas att företagare bara behöver läsa på om marknadsföring och 
kundernas beteende i respektive situation så borde näst intill nyckeln till framgång vara given.  
 
Då vi kom i kontakt med företaget Nyttomaten var de i ett tidigt stadium av sin 
marknadsbearbetning. Företagets koncept, eller bärande idé, är att tillhandahålla nyttigare 
mellanmål i form av torkad frukt, nötter och olika bars till exempelvis skolor, arbetsplatser 
och idrottsföreningar. Konceptet liknar den gamla beprövade godislådan med varor som är 
lätta att snabbt förbruka, konsumtionsvaror, och en kassalåda för betalning. Dessa varor har 
alltså inget med de köpande företagens eller organisationernas kärnverksamhet att göra. 
Genom att sälja enbart till företag (B2B) säljer de inte heller direkt till konsumenterna utan till 
inköpare eller beslutsfattare på företagen. Nyttomaten vill med sitt koncept göra att individen 
har möjlighet att välja ett nyttigare alternativ när de blir sugna. Trots att de senaste årens 
mediedebatt öppnat upp för en ny medvetenhet hos den breda allmänheten om hälsoriskerna 
kring människors ökande socker- och fettkonsumtion har företaget upplevt en tröghet att nå ut 
med sin idé.  
 
Det här väckte vårt intresse i allmänhet kring företags marknadskommunikation och kundens 
inköpsbeteende inom B2B. Det blev tydligt att något händer i kommunikationen mellan de två 
parterna någonting som ligger utanför litteraturens och forskningens kontroll. Det verkar 
finnas hinder som inte övervinns genom att bara följa forskningsrön och strategier.  
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1.3 Frågeställning 
Ovanstående resonemang har lett oss fram till följande frågeställning:  
 

Vilka hinder finns mellan företagets kommunikation och kundföretagets inköpsbeteende vid 
försäljning av konsumtionsvaror B2B? 

1.4 Syfte  
Vårt övergripande syfte med denna uppsats är att öka vår och fallföretagets förståelse för 
vilka hinder som finns i mötet och kommunikationen mellan företag och kundföretag vid 
marknadsföring och försäljning av konsumtionsvaror på den svenska marknaden.  
 
Uppsatsen har också tre delsyften: 
 

• Upptäcka hinder ur båda aktörers perspektiv 
• Synliggöra anledningar till att dessa hinder uppstår 
• Diskutera ifall dessa hinder kan förekomma i andra branscher och sammanhang 

1.5 Disposition 
Efter att uppsatsens bakgrund, problem och syfte presenteras i ett inledande kapitel fortsätter 
uppsatsen med ett metodkapitel. I kapitlet redogörs för vilka metoder vi använder och hur 
detta påverkar uppsatsarbetet. Här beskrivs också hur vi gått tillväga vid datainsamling och 
sammanställning av empirin. Därefter presenteras vilka teorier som legat till grund för den 
undersökningsmodell som varit vägledande vid de genomförda intervjuerna. Modellen 
fungerar också som en övergång och visar kopplingen till den efterföljande empirin. Där 
redogör vi för respondenternas uppfattningar dessa är strukturerade efter de olika teoretiska 
teman som stärktes allteftersom det empiriska materialet växte fram. I efterföljande kapitel 
jämförs respondenternas svar och diskussionsområden med insamlad teori i ett analyskapitel. 
Detta leder så fram till ett antal slutsatser för att svara på uppsatsens frågeställning och 
uppfylla uppsatsens syfte. För att vidga perspektiven följer därefter en avslutande diskussion 
om huruvida de funna hindren eventuellt kan visa sig i andra sammanhang. Uppsatsen 
avslutas med en reflektion över studiens genomförande. 
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2 Metod 

I detta avsnitt förklaras hur vi gått tillväga med undersökningen. Vi redogör för de 
angreppssätt och undersökningsstrategier som använts. Här förklaras även vår förförståelse 
och det praktiska tillvägagångssättet som använts för att besvara uppsatsens frågeställning 
och uppfylla dess syfte. 

2.1 Angreppssätt 
Genom uppsatsen och dess studie av fallföretag kommer vi att titta på de hinder som finns när 
ett företag försöker nå ut till och kommunicera med sina kunder. Då vi studerar ett enskilt fall 
vill vi också beskriva dess miljö och försöka ta hänsyn till faktorer som gäller i just detta fall. 
Enligt Holme och Solvang (1991) finns det flera jämbördiga sätt att ta itu med 
undersökningen och dess frågor. Dessa delas in i kvalitativa och kvantitativa angreppssätt. 
Den kvalitativa metoden passar vår undersökning bäst då de hinder vi söker, i 
kommunikationen mellan företag och kund, inte främst kommer att vara mätbara eller ha 
några samband kring orsak och verkan. För att uppfylla uppsatsens syfte vill vi skapa en 
förståelse för hur representanter från båda sidor uppfattar eventuella hinder i kontakten mellan 
de båda parterna. Vi använder oss alltså av en kvalitativ metod vilket innebär en låg grad av 
formalisering till skillnad från de kvantitativa metoder som är mer strukturerade och 
kontrollerade från forskarens sida. Den kvalitativa metoden har primärt även ett förstående 
syfte. Den är inte inriktad på att pröva om informationen har generell giltighet (Hartman, 
2004).  

2.2 Undersökningsfilosofi  
Genom denna uppsats kommer vi att söka hindren i kommunikationen mellan företag och 
företagskund. Detta tror vi bäst görs genom att samtala med berörda parter, försöka sätta oss 
in i deras situation och tolka deras uppfattning mot bakgrund av insamlade teorier. Vi 
kommer därför att utgå från ett hermeneutiskt synsätt. Genom detta synsätt är vi inte ute efter 
att likt i positivistiska sammanhang kartlägga mätbara samband eller kopplingar. Vi strävar 
efter förståelse för hur människor uppfattar världen och utgår ifrån att individen uppfattar sig 
själv och sin situation på ett speciellt sätt. Hermeneutiken innebär att det finns flera sätt att 
förstå världen eller en viss företeelse (Ödman, 1994) och att alla individer har sin egen 
sanning (Thurén, 1991). En hermeneutikers mål med sin forskning är att skapa förståelse och 
tolkningen är hans verktyg (Norén, 1995).  
 
En grundtanke inom hermeneutiken är alltså att vi alltid förstår något mot bakgrund av vissa 
förutsättningar (Gilje och Grimen, 2004). Vi möter aldrig världen förutsättningslöst utan vi 
har alltid en förförståelse av det vi tolkar. I egenskapen att vara forskare finns det ingen 
garanti för objektivitet och sanning. På samma sätt som alla människor har vissa 
grundläggande värderingar och synsätt, som präglar deras upplevelse av samhället och 
människorna i det, präglas även vi av dessa förutsättningar. Vi kan inte frigöra oss från dem, 
vilket kommer att få konsekvenser för det forskningsarbete vi utför. Hermeneutiker använder 
enligt Norén (1995) sin förförståelse och tillsammans med ”ny kunskap” leder det, i en 
ständigt pågående process, till ny förståelse. Vår egen förförståelse påverkar hur vi i den här 
uppsatsen kommer att förhålla oss till den information vi ställs inför. Vi tycker därför det är 
viktig att ta upp den för att skapa insikt, både för oss själva och för läsaren. Därför vill vi 
redogöra får några faktorer som vi tror kan ha betydelse för hur vi sammanställer, tolkar och 
kopplar teorierna till det insamlade materialet. 
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2.2.1 Vår förförståelse  

I vårt fall ligger vår förförståelse främst i vår utbildning som ekonomer med betydande inslag 
av marknadsföring. Detta påverkar vad vi anser vara ”rätt och fel” i hur ett företag 
marknadsför sig och vårdar sina kundkontakter. Den här uppfattningen har vuxit fram över 
tiden. Vi har under våra olika utbildningars gång (med inriktning entreprenörskap respektive 
detaljhandel) tagit till oss teorier ur olika aspekter samt jämfört och vägt dessa mot hur 
företag på marknaden, i ”verkligheten”, agerar. När vi snart även genomfört hela 
magisterutbildningen i entreprenörskap har detta påverkat oss att se innovationer och 
affärsutveckling i ett nytt ljus. Eller vi har snarare sett frågorna i ”vårt” ljus och våra 
uppfattningar kring marknadsföringsfrågor. Utbildningen har också gett oss ett intresse för 
hur situationen kring dessa frågor ser ut för entreprenören, och därigenom föddes vår 
nyfikenhet att titta närmare på frågorna i en företagsstudie. Men det är inte bara våra 
utbildningar som påverkar hur vi tänker och formar våra uppfattningar. Vi tror även att 
åldersskillnaden mellan oss (ca 10 år) har betydelse för hur vi tänker, relaterar till teorin och 
ser vårt sammanhang och vår verklighet. Detta tror vi kan ge oss ett bredare perspektiv på vår 
undersökning och hur vi sedan tolkar vårt material. 

2.3 Undersökningsansats 
Denna uppsats inleds med att vi bildar oss en uppfattning om vilka teorier som kan vara 
relevanta i vårt fall. Det är viktigt både för oss och för läsaren att se vilken kunskap som redan 
finns i ämnet. Vilken roll teorin kommer att spela i uppsatsen leder till frågan om vilken 
ansats som används. Vi vill genom vårt arbetssätt få en uppfattning om huruvida den nya 
kunskap som samlas in verkligen är ny och om undersökningen har något vetenskapligt värde 
(Kvale, 1997).  
 
Den vanligaste indelningen när det gäller undersökningsansats görs mellan induktiv och 
deduktiv ansats (Saunders et al, 2003). Vår undersökning kan därigenom till en början sägas 
vara deduktiv då vi söker befintliga teorier och låter dessa ligga till grund för 
undersökningsfrågorna (Hartman, 2004). På det sättet får vi en utgångspunkt och en bakgrund 
att förhålla oss till i det pågående arbetet. För att bäst belysa vårt problem och svara på 
uppsatsens frågeställning utgår våra intervjuer med fallföretaget från grundläggande teorier 
kring marknadsföring. Då vi intervjuar kundföretagen utgår frågorna från teorier kring inköp i 
organisationer samt andra grundläggande besluts- och inköpsteorier. Med frågeområden 
hämtade från teorin ger vi oss så ut i ”verkligheten”. Det material som samlas in vid kontakt 
med fallföretag och företagskund sammanställs, tolkas och återkopplas teorierna. På det sättet 
övergår vi till ett induktivt moment där informationen står som utgångspunkt och jämförs med 
teorierna. Genom att använda oss av denna metod ger vi oss själva en möjlighet att gå tillbaka 
och komplettera eller korrigera teoriavsnittet och de teman vi diskuterar utifrån. Vi kommer 
därmed att ha möjlighet, om det kommer fram andra intressanta områden under intervjuerna, 
att utveckla även teoriavsnittet (Hartman, 2004). 
 
Att arbeta på det här sättet, att växla mellan olika moment (Gummesson, 2003), kan ha sina 
risker (Hartman, 2004). Den allvarligaste risken är att forskarna tidigt i undersökningen får 
för sig att vissa teoretiska idéer är särskilt viktiga, och sedan kommer de bara att bekräfta dem 
genom att styra sina urval och sitt datainsamlande (ibid.). Den här risken försöker vi minimera 
genom att med ett öppet sinne återkommande med varandra diskutera det insamlade 
materialet och dess förhållande till valda teorier.  
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2.4 Undersökningsstrategi 
Vi kommer att studera och använda oss av ett verkligt företag. På det sättet tror vi det blir 
lättare att undersöka, synliggöra och presentera kunskapen kring hur ett företag använder sin 
marknadsföring och hur deras kunder tänker när de fattar inköpsbeslut. Genom att beskriva ett 
verkligt fall tror vi också att vägen till att hitta eventuella hinder mellan företagets 
kommunikation och kundföretagets inköp och beslutsfattande blir mindre abstrakt och 
intressantare att följa. Läsaren kan förhoppningsvis också bilda sig egna uppfattningar om 
vilka hindren är och förhålla sig till vårt resonemang.  
 
Vi vill utgå från teoribildning inom områdena för att hitta referensramar till detta enskilda 
fall. Vi upplever att om vi inte sätter uppsatsens företagsstudie i ett teoretiskt sammanhang 
kommer det resultat som formas inte att kunna diskuteras utifrån andra branscher och 
sammanhang. Så för att kunna dra slutsatser och göra en avslutande diskussion behöver vi 
teorierna för att jämföra och se vårt materials giltighet i ett större sammanhang.  

2.5 Tillvägagångssätt 
Vi har använt oss av existerande teoribildning för att skapa en referensram och bilda oss en 
uppfattning kring områdena marknadsföring, inköpsbeteende och beslutsfattande. Sedan har 
vi, med hjälp av intervjuer samlat in den information som vi tror bäst kan besvara vår 
frågeställning och uppfylla uppsatsens syfte. Vi har använt oss av relativt ostandardiserade 
intervjuer (Holme & Solvang, 1991) med ett antal översiktliga frågor över de ämnen som ska 
täckas (se undersökningsmodell, punkt 3.4). 

2.5.1 Datainsamling och intervjuer 

En intervju kan beskrivas som en form av samtal men med det speciella syftet att samla in 
information (Starrin och Renck, 1996). Vår ursprungliga önskan var att göra besöksintervjuer 
med undersökningens samtliga respondenter, både på fallföretaget och hos kundföretagen. Vi 
började på kontoret hos de två som i dag arbetar på fallföretaget, ägaren och kundansvarige. 
Den tidigare anställde telefonsäljaren, ställde gärna upp på en intervju direkt då vi nådde 
honom via telefon. Med dessa tre personer har vi diskuterat kring de teman som framkommit 
genom teoristudien kring marknadsföring.  
 
Det visade sig senare att många av respondenterna på kundföretagen hade ett pressat schema 
och dessutom var spridda geografiskt över landet. Vi valde därför av respekt för 
respondenternas tid och möjligheten att nå dem rent geografiskt att genomföra samtliga 
kundintervjuer via telefon. Med kundföretagen talade vi kring frågor som utgick från teorier 
som behandlar beslutsfattandets processer med informationssökning, val av alternativ och 
utvärdering. Vi inledde alltid telefonkontakten genom att presentera oss själva och berätta 
varifrån vi fått deras namn och telefonnummer. Vi förklarade även att uppsatsen övergripande 
behandlar marknadsföring och att vi gärna ville ställa frågor dels om fallföretaget men gärna 
också i mer generella termer.  
 
I vårt fall skilde sig alltså intervjumetoderna åt mellan de olika grupperna av respondenter på 
det viset att vi både genomfört besöksintervjuer på plats och telefonintervjuer. Det som har 
gått förlorat i telefonintervjuerna är det personliga mötet med respondenten och det 
kroppsspråk som förstärker, eller förkastar det som uttrycks verbalt. I vårt specifika fall tror vi 
inte att detta påverkat materialet i någon större utsträckning då våra frågor helt handlat om 
respondenternas professionella situation och arbete och inte legat på det personliga planet 
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eller kring att utforska känslor. Vi har i båda fallen utgått från en relativt ostandardiserad 
intervju där frågeformulering och ordningsföljd inte är strikt reglerad utan kan väljas mera 
fritt med utgångspunkt från teman. Dessutom är uppläggningen flexibel i förhållande till det 
sätt på vilket intervjuarna kan närma sig de olika respondenterna. Det gäller både vilka frågor 
som tas upp och vilken ordningsföljd de har (Holme & Solvang, 1991, Lundahl & Skärvad, 
1992).  

2.5.2 Val av respondenter 

På fallföretaget föll det sig naturligt att intervjua de två personer som arbetar där idag för att 
få information kring deras kommunikation och marknadsföringsstrategier. De kan ses som 
direkta intressenter och då intervjuer görs med direkta intressenter är det ofta nödvändigt att 
personer från samtliga intressentgrupper intervjuas (Lundahl & Skärvad, 1992). Vi mötte inte 
hela grupper av intressenter men det var ändå viktigt för oss att tala med alla som på något 
sätt berörts av företagets marknadsstrategier under tiden sedan företagets koncept lanserades 
då dessa, precis som olika grupperingar, kan ha olika intressen och därigenom infallsvinklar, i 
samma fråga. Det är i dag företagets ägare och en kundansvarig som aktivt arbetar i 
fallföretaget. En kort period fanns även en telefonsäljare anställd för att på det sättet snabbare 
nå ut till potentiella kundgrupper. Vi valde att tala med alla tre. Även om telefonförsäljningen 
tonats ner som marknadsföringskanal och säljaren slutat kände vi att den personen kunde ha 
värdefulla åsikter som kunde hjälpa oss att besvara uppsatsens frågeställning. 
 
För att få kontakt med de kundföretag som bäst skulle kunna ge information för att besvara 
vår frågeställning har vi använt oss av bedömningsurval (Saunders et al, 2003). Den typen av 
urval är att föredra om det finns ett begränsat antal företag att utgå ifrån (Kumar et al, 2003). 
Fallföretaget som har ett omfattande kundregister ombads att plocka ut ett tiotal kunder, vilka 
de trodde skulle passa att ingå i undersökningen. Vi satte således inte upp några kriterier för 
kundföretagens storlek, geografiska placering eller verksamhetsinriktning däremot var det 
viktigt att kontakten på kundföretaget skulle kunna relatera till och uttala sig om konceptet. 
Bedömningen var upp till fallföretaget då vi upplevde att de bäst kände sina kunder och kunde 
välja ut dessa. Genom att låta fallföretaget välja respondenter ökade risken för att urvalet och 
därmed svaren kunde bli snedvridna. Exempelvis skulle det kunna vara fallet att de 
kundföretag som valts ut skulle vara särskilt positiva till fallföretaget. Men då företaget 
funnits en så kort tid så tror vi inte att de hunnit etablera några starka eller långvariga 
relationer och då vi upplevt en ärlig öppenhet från respondenterna tror vi inte att det 
insamlade materialet påverkats nämnvärt av urvalsmetoden. De teman som har diskuterats 
och de frågor vi ställt har inte heller varit känsliga utan helt handlat om respondentens åsikter 
utifrån sin yrkesverksamma roll. Under intervjuperioden har ett mindre bortfall skett och vi 
har haft möjlighet att fylla på med nya kundkontakter via fallföretaget.  
 
Vår ursprungliga avsikt var att inte bara prata med företag som blivit fallföretagets kunder 
utan även sådana som avböjt då det fanns kort information i registret vilka dessa var. Det här 
trodde vi kunde ge en intressant vinkling på vad som händer mellan företagets 
marknadsföring och kommunikation och kundföretagets inköp och beslutsfattande. Men vid 
kontakttillfällena märkte vi att de som tackat nej till konceptet av förklarliga skäl ställde sig 
undrande till varför vi ringde och inte tyckte sig kunna uttala sig i frågan och var inte villiga 
att medverka. I det stadiet lämnade vi tanken på att intervjua den kundkategorin då vi inte 
ville besvära dem med frågeställningar de inte tyckte var relevanta samt att det kunde skapa 
bad-will för fallföretaget.  
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2.5.3 Sammanställning och tolkning 

När väl intervjuerna genomförts tog vi ställning till hur informationen borde sammanställas 
och analyseras. Ödman (1994) använder att lägga pussel som metafor för att beskriva hur en 
analys av kvalitativa data kan gå till när forskare använder hermeneutiken som verktyg. Vi har 
under arbetets gång arbetat med fallföretagets intervjuer för sig och kundföretagens intervjuer 
för sig. Detta har vi valt att göra för att de så lite som möjligt ska påverka varandra i den 
tolkning som vi sedan gjort. Precis som Ödman (1994) beskriver det startar vi ganska planlöst 
och går från del till helhet och från helhet till del. Som forskare är det viktigt att hela tiden 
kunna pendla mellan dessa två perspektiv. Vi har under processens gång skapat oss en ny 
förförståelse på samma sätt som Thurén (1991) beskriver. För att hålla oss så kreativa och 
öppna i sinnet som möjligt har vi valt att försöka diskutera olika frågor med varandra utifrån 
flera olika perspektiv samt vår förförståelse. Då vi inte har möjlighet att bortse från vår 
förförståelse har vi istället försök att göra den till en tillgång. Genom att hela tiden koppla 
våra tolkningar till teorier anser vi att tolkningen blir mer förankrad och sammanhängande.  
 
Enligt Kvale (1997) finns det ingen sann, objektiv omvandling från muntlig till skriftlig form. 
Istället bör forskarna fråga sig vad som lämpar sig bäst för det specifika forskningssyftet. För 
att minska risken för feltolkningar valde vi att under intervjutillfällena anteckna och vid 
besöksintervjuerna, med respondentens tillåtelse, även spela in. Den intervjuades uttalanden 
kan ibland vara mångtydiga och spegla motsägelser (Kvale, 1997). Vi har därför valt att i 
vissa fall använda oss av intervjupersonernas egna citat. Detta för att ge läsaren möjlighet att 
få en känsla för vad som sägs.  
 
En intervju kan leda till nya insikter och den intervjuade kan under intervjuns gång komma att 
förändra sin beskrivning eller uppfattning. Samhällsforskare måste förhålla sig till en värld 
som redan är tolkad av de sociala aktörerna själva (Gilje och Grimen, 2004). När intervjuerna 
var genomförda sammanställdes materialet i de olika perspektiven. Detta har sedan tolkas 
utifrån de uppfattningar vi skapat oss genom att ta del av teorier och utföra intervjuerna. Vår 
undersökningsfilosofi är den hermeneutiska och vi tror att vi genom vår egen tolkning och 
förståelse av insamlat intervjumaterial på bästa sätt kunnat urskilja vilka hinder som står 
mellan det säljande företaget och kundföretagen. 
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3 Teori 

Teorikapitlet är indelat i två delar. I den första delen presenteras teorier kring 
marknadsföring, relationer och nätverk. Dessa teorier utmynnar i ett antal frågeområden till 
respondenterna på fallföretaget. I kapitlets andra del redogör vi för besluts- och 
inköpsteorier med koppling till organisationen. Detta avsnitt resulterar också i ett antal 
frågeområden men i detta fall till kundföretagen. Kapitlet summeras upp i en 
undersökningsmodell för att tydliggöra teoriernas roll i undersökningsmomentet.  

3.1 Marknadsföring 
När det gäller marknadsföring som helhet finns det en del begrepp som är bra att reda ut. Om 
vi börjar med begreppet påverkan så är det ett större begrepp än marknadsföring. 
Marknadsföring är i sin tur mer än marknadskommunikation. Att påverka, vare sig det nu har 

kommersiellt, politiskt, religiöst eller annat 
syfte, förutsätter kunskap och förmågan att 
organisera kunskap. Den insikten fanns redan i 
antikens Grekland, där grunden lades till den 
vetenskapliga pedagogiken, det fasta 
organiserandet av kunskap och därmed 
grunden till en av vår tids viktigaste 
inrättningar för påverkan, skolan (Holm, 
2002).  
 
Förutsättningarna för företags och 
organisationers agerande på marknader och i 
samhället påverkas av ett antal faktorer, en del 

utanför företagets kontroll. Några exempel på detta kan vara att det tillkommer nya lagar, att 
världsekonomin fluktuerar eller att branscher möter uppgång, stagnation och nedgång. Även 
demografiska förhållanden förändras liksom värderingar, attityder, kulturer och synen på 
kunskap. Dessa och andra förhållanden har medfört och gör det hela tiden, att 
förutsättningarna för kommunikation ständigt ändras (Holm, 2002). 
 
Alltså är inte all marknadsföring marknadskommunikation och all påverkan är inte 
marknadsföring. Däremot omvänt, är all marknadsföring påverkan och all 
marknadskommunikation är en del av marknadsföringen. Det finns en rad olika definitioner 
av begreppet marknadsföring. På en övergripande nivå kan hävdas att marknadsföringens 
yttersta syfte är att bidra till en hög levnadsstandard. Med en processnära förklaring kan 
marknadsföring, enligt Kotler, (2000) sägas utgöra en process där individer, grupper eller 
organisationer försöker att uppnå vad de önskar sig genom att skapa, utveckla eller erbjuda 
varor, tjänster, relationer och andra värden genom ett fritt och ömsesidigt utbyte.  
 
Det synsätt som sedan 1960-talet dominerar traditionell marknadsföringslitteratur är The 
Marketing Mix eller marknadsföringsmixen (Feurst, 1999, Melin, 1999). Ursprungligen 
identifierades sammanlagt tolv olika delar som skulle ingå i mixen. Så småningom 
komprimerades modellen till att omfatta fyra konkurrensmedlen, 4 P, produkt, pris, plats och 
påverkan (Feurst, 1999.). Med dessa 4 P kan sedan den marknadsföringsansvarige kombinera 
de olika delarna till en konkurrenskraftig mix (Melin, 1999). Lite tillspetsat är ett 
grundantagande för 4 P att kunden är passiv och anonym, medan säljaren är aktiv. Marknaden 

Figur  1. (Källa: Holm 2002) 

 

Marknadskommunikation 

Marknadsföring 

Påverkan 



 

 16 

uppfattas främst via marknadsundersökningar och statistik. Segmentering av marknaden är 
centralt, dvs. gruppering av kunder med likartade egenskaper eller beteenden (Feurst, 1999).  
 
Hammarkvist (1984) talar om lansering utifrån marknadsföringsmixen. Han uttrycker att 
företaget ofta förlitar sig på mixen som ett oproblematiskt verktyg och att om allting gjorts 
rätt under utvecklingsfasen handlar det sedan bara om att konstruera en kommunikationsmix 
för den nya produkten. Hammarkvist (1984) menar vidare att enligt marknadsföringsmix-
synsättet kan det knappast misslyckas om det planeras tillräckligt väl och sedan noga följs vad 
som händer på marknaden. Marknadsföringsmix litteraturen betonar starkt planering och inte 
implementering, intrycket blir att markandsföringen ”görs” under planeringen. Det här bidrar 
till att själva lanseringen inte upplevs som ett viktigt problem ute i företagen. Problemen 
ligger mer i att ta fram en fungerande, marknadsanpassad produkt. När den väl finns har de 
stora, väletablerade företagen en stark marknadsföringsapparat som tar hand om produkten 
och ser till att den säljs (Hammarkvist, 1984). 
 
Eftersom marknadsföringsmix-synsättet betonar marknadschefens beslut rörande 
konkurrensmedlens blandning och dimensionering kan sannolikt lanseringen beskrivas ganska 
väl genom intervjuer med nyckelpersoner i det lanserande företaget (Hammarkvist, 1984). 
Lanseringen blir en tidpunkt, period då företaget agerar mot marknaden genom att göra den 
nya produkten tillgänglig för potentiella köpare. Dessa i sin tur reagerar genom att köpa eller 
avstå och beroende på marknadens reaktion förändrar det lanserande företagets marknadschef 
sin konkurrensmedelsblandning. I marknadsföringsmix-tänkandet blir lanseringen mera 
slutpunkten i produktutvecklingsprocessen än början på en etableringsprocess (ibid.). 

3.1.1 Relationsmarknadsföring 

Under senare tid har marknadsföringen utvecklats och det pratas mer och mer om 
relationsmarknadsföring (RM), one-to-one marknadsföring och customer relationship 
management (CRM). Relationsmarknadsföring kan beskrivas som marknadsföring som sätter 
relationer, nätverk och interaktion i centrum (Gummesson, 2002). One-to-one och CRM står 
för samma sak men RM är det överordnande begreppet. Varken CRM och one-to-one 
behandlar nätverk utan de koncentrerar sig på interaktionen mellan kund och leverantör. 
Gummesson (2002) beskriver CRM som relationsmarknadsföringens värderingar och 
strategier omsatta i praktisk tillämpning, med särskilt fokus på kundrelationer. 
 
RM bygger på att både konkurrens och samarbete är nödvändiga i en fungerande 
marknadsekonomi. Traditionell marknadsföring betonar den alltför ensidiga konkurrensens 
fördelar. Den ser samarbete och regleringar som hinder som sätter marknadskrafterna ur spel. 
Missförstånden är påfallande. Framförallt märks det bland politiker och samhällsorgan som 
med konkurrens påstår sig kunna lösa samhällets effektivitetsproblem, en motreaktion mot 
den tidigare övertron på regleringar och centralstyrning. RM ställs ofta mot 
transaktionsmarknadsföring och engångsförsäljning. Transaktioner saknar minne och 
sentimentalitet. En kund kan göra återköp hos samma leverantör på grund av kostnaderna att 
byta leverantör men utan att vilja ha någon närmare relation med denne eller känna lojalitet. I 
RM däremot betonas kundlojalitet. I ”lojalitetsstegen” symboliserar den nedersta pinnen 
kontakten med ett kundämne som förhoppningsvis leder till en första affär och därmed en ny 
kund. En återkommande kund blir en klient. Redan här har det skapats en viss relation som 
dock kan stärkas. Om det lyckas blir klienten supporter för att slutligen bli en aktiv 
marknadsförare för leverantören. Företag har genom tiderna primärt ägnat sig åt de nedersta 
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pinnarna på stegen och slarvat med de högsta, det vill säga de som skapar relationerna. 
Transaktionsmarknadsföringen har ingen ambition att klättra på ”lojalitetsstegen” 
(Gummesson, 2002). Men RM är mer än olika knep för att fånga och behålla kunder. RM 
erbjuder möjligheter till mer effektiv management och marknadsföring, förutsatt att företaget 
förmår organisera sig på ett sådant sätt att möjligheterna kan tas tillvara. Genom RM arbetar 
företag med möjligheten till längre kundrelationer och därmed lägre kostnader. Följden blir 
oftast bättre lönsamhet (Gummesson, 2002). 
 
RM innebär inte att en mindre fungerande relation skall bestå. Tvärtom så ska den istället 
snabbt ändras eller brytas. Långsiktiga relationer och kundvård är viktigt men inte till varje 
pris. Det är inte heller realistiskt att tro att relationer är kontinuerligt harmoniska. De ska 
emellertid inte brytas vid minsta lilla motgång; de går ofta att förbättra och utveckla 
(Gummesson, 2002). En viktig fråga i RM är hur mycket resurser som skall satsas på att 
behålla existerande och hur mycket som skall satsas på att värva nya kunder. Det handlar 
också om att anpassa sig till köparens behov och önskemål. En leverantör kanske vill ha en 
långsiktig relation med vissa kunder men känslorna är inte besvarade. Leverantören kan också 
bedriva transaktionsmarknadsföring utan att förstå att kunden hellre skulle vilja ha en 
långsiktig relation (Gummesson, 2002). 
 
Relationsmarknadsföring, one-to-one och speciellt CRM hanteras ofta som en teknisk uppgift. 
För många handlar det om att samla, gruppera och kombinera data för att få kontroll över 
kunden. Egentligen handlar det bara delvis om detta. Enligt Gummesson (2004) handlar det 
främst om en livsstil och en kultur. 
 
En utveckling av One-to-one, där relationen mellan kund och leverantör betonas är Many-to-
many. Many-to-many har två fördelar jämfört med One-to-one, denna teori erkänner 
komplexitet. Nätverk visar att allt hänger ihop, att allt påverkar och påverkas. Nätverk har 
inga gränser, de kan i princip bli hur stora som helst. Det kan göra det besvärligt, men 
samtidigt ge möjligheter, erbjuda utmaningar. Many-to-many sätter in det som sker i en 
kontext, ett sammanhang. Bidraget från One-to-one är framförallt begreppet, inte minst 
genom ordkombinationen, på ett tydligt sätt lyfter fram den individuella interaktionen i 
marknadsföringen. Styrkan hos Many-to-many ligger i att begreppet går steget längre och 
lyfter fram hela kontexten i en komplex värld (Gummesson, 2004). 

3.1.2 Relationer och nätverk 

Relationer är och har alltid varit en del av den mänskliga naturen. De förutsätter att det finns 
minst två parter som står i kontakt med varandra. Om vi löser upp de sociala nätverken av 
relationer, löser vi också upp hela samhället. I praktiken har relationer, nätverk och 
interaktioner alltid funnits i affärslivets centrum. Relationer utgör grunden för all 
marknadsföring (Gummesson, 2002). Huvudrelationen för marknadsföringen är den mellan 
leverantör och kund.  
 
Hittills har marknadsföring handlat om att informera, att nå ut, att lära kunden vilka företaget 
är eller varför just deras produkt eller tjänst är den bästa. Företagen ville att kunden skulle lära 
företaget inte tvärtom. Teorier i kommunikation, psykologi och pedagogik har tillämpats för 
att informera, påverka och lära kunden något som gynnar företagets verksamhet. För företaget 
blir en rutiniserad relation en besvärsfri transaktion. Samtidigt som denna typ av relation är 
den bästa ur kundens perspektiv, då de slipper engagera sig mer än nödvändigt, är det den 



 

 18 

minst personliga och skulle enkelt kunna bytas på rent rationella grunder. Som kund i dessa 
relationer krävs det ingen större uppoffring för att byta leverantör. Eftersom vår livsstil kräver 
snabba och enkla transaktioner rutiniseras relationer och kompletteras med någon typ av 
lojalitetsprogram eller kundklubb. Dessa i sin tur är möjliga att kopiera eftersom de inte 
bygger på någon personlig relation (Feurst, 1999). Men den lärande relationen i one-to-one-
världen handlar inte om att lära upp kunder. Det handlar om att göra det möjligt att låta 
kunden lära upp företaget. Att företaget lär sig mer och mer från och om sina kunder för att i 
sin tur kunna anpassa kommunikation och produkter till den enskilde kunden (Feurst, 1999). 
Kunden är inte längre en passiv mottagare och en värdeförstörare, utan en aktiv medproducent 
och värdeskapare. Värde uppstår när ett erbjudande leder till någonting som gör någon nöjd. 
Kundens uppgift som värdeskapare är särskilt tydlig inom tjänster och service, där kunden i 
olika grad deltar i produktionen och leveransen (Gummesson, 2004). Nätverk i sin tur uppstår 
när relationerna blir många, komplexa och svårbeskrivbara. I både relationerna och i 
nätverken samverkar parterna med varandra, de utför aktiviteter och samspelar med varandra. 
Detta benämns interaktion, att interagera (ibid.).  
 
I en tid när produkternas kvalitet är hög och tas för given, när konkurrensen tilltar på alla plan 
och kundrelationerna blir ytligare, finns en värdefull tillgång som är grunden för överlevnad 
och utveckling, kundens förtroende. Eller omvänt, om ett företag eller varumärke skulle 
förlora en kunds förtroende kan det knappast vinna tillbaka denne med reklam, prissänkningar 
eller ens produktutveckling. För att få tillbaka kundens förtroende krävs en attityd i företaget 
där kundens bästa, och därmed dennes förtroende för företaget, går före årets vinst (Feurst, 
1999). 
 
Precis som det är önskvärt att anställda i en organisation eller medborgare i ett land delar 
samma värderingar bör parterna i ett nätverk dela väsentliga värderingar med varandra. Det 
finns tre nödvändiga värderingar för den som vill lyckas i ett nätverk. De måste ha viljan att 
samarbeta, att vara partners snarare än motparter. Partners skapar värde tillsammans. Den 
traditionella synen är att värde skapas av leverantören, särskilt av den som tillverkar något 
och förädlar råvaran för att skapa något nytt (value-added). Relationsmarknadsföring menar 
att värde skapas i ett nätverk av relationer mellan intressenter och inte nödvändigtvis i en 
linjär kedja. Det måste finnas ett win-win synsätt. Effektivt och långsiktigt arbete kan endast 
bli verklighet om alla parter känner sig som en vinnare. Det förutsätter att varje part tänker på 
de andra både som partners och som motståndare. Det blir en balans mellan empati och 
egoism. Där till måste varje kund behandlas individuellt. Alla intressenter är individer, även 
kunderna. Sedan får marknadsföringen växa fram ur detta. (Gummesson, 2004) 
 
Organisationer kan alltså ses som en uppsättning many-to-many relationer. De flesta som är 
anställda i ett företag har kontakt med många andra anställda. Nätverken kan sträcka sig över 
officiella och formella gränser, både horisontellt och vertikalt och varje anställd har sitt eget 
nätverk både inne i företaget, men också utanför dess juridiska gräns (Gummesson, 2004). 
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3.2 Inköpsbeteende 
Det är frestande att ta konsumentbeteendelitteratur som referensram vid studier av 
inköpsprocessen i organisationer. Men det visar sig snart att de teorierna endast har ett 
begränsat värde i sammanhanget (van Weele, 2003). Det är stora skillnader mellan 
marknadsföring till konsumenter och B2B marknadsföring. Den marknadsförare som arbetar 
mot företag kommunicerar ibland även mot statliga organisationer och institutioner vilka 
behöver produkten för att stödja och upprätthålla sin primära och stödjande process. Vid 
marknadsföring mot konsument möter marknadsföraren istället individer vilka strävar mot en 
direkt uppfyllelse av ett behov. Konsumentbeteendeteorierna fokuserar kring individen, 
medan inköparen i ett företag har en formell omgivning med intressen och mål satta för en 
grupp att sträva emot (van Weele, 2003). 
 
Andra skillnader mellan företags och konsumentmarknaderna är anledningen till ett inköp. I 
företaget handlar det ofta om ett relativt rationellt beslut för att möjliggöra produktion medan 
konsumenten ofta handlar irrationellt, på impuls och för att uppfylla ett personligt behov. I 
företaget finns ofta stor kunskap om sin marknad med ett begränsat antal kunder (van Weele, 
2003). På konsumentmarknaden är antalet kunder mycket stort och det är inte lika priskänslig 
som på företaget. En stor skillnad mellan dessa två marknader är också interaktionen och det 
ofta ömsesidiga beroendet mellan köpare och säljare. Olikt konsumentsektorn karaktäriseras 
ofta B2B marknader av långsiktiga relationer. Som en konsekvens av detta måste 
marknadsförare inom B2B se sin marknad som ett nätverk av relationer. Deras 
marknadsstrategier handlar om att utvidga, investera och kontinuerligt underhålla dessa 
nätverk (ibid.).  
 
En anledning till att området inte fått lika mycket uppmärksamhet som konsumentbeteende 
kan vara att företagens inköpsprocess innehåller en mängd komplexa faktorer vilka gör 
området svårare att undersöka (van Weele, 2003). Ansvaret för inköp ligger inte alltid på 
inköpsavdelningen utan är spridd genom organisationen. Inköpsprocessen i företag kan 
beskrivas på olika sätt men samtliga inkluderar ändå tre huvudsakliga steg. Det första initiala 
steget fokuserar på att upptäcka ett behov och samla information. Steg två är själva inköpet 
och detta inkluderar även utvärdering och val av leverantörer. Tredje steget är konsumtion där 
även den slutliga utvärderingen ingår (Wallström, 2002). Kundens nöjdhet beror på personens 
övergripande känsla för produkten efter inköpet. Många faktorer påverkar uppfattningen om 
produktens kvalitet. Detta inkluderar pris, varumärke och hur produkten fungerar. Nöjdhet är 
ofta beroende av i vilken grad produkten fyllt en funktion i nivå med de förväntningar som 
funnits före inköp av hur väl den kommer att fungera (Solomon et al, 2002). 
 
Gadde (1998) menar att inköp handlar om företagets sätt att agera mot leverantörer. Attityden 
till leverantörer har länge varit av motpartskaraktär snarare än samarbetskaraktär. 
Leverantören har med andra ord inte betraktats som den pålitliga partner, som på olika sätt 
bidrar till det egna företagets konkurrenskraft. Den har snarare betraktats som en opålitlig 
nödvändighet som gör det mesta för att själv få fördelar och som det gäller att klämma åt på 
olika sätt (ibid.). Tidigare har det i allmänhet tryckts hårdast på att formulera kriterier för val 
av leverantör. Den alternativa syn som nu växer fram betonar istället att effektivitet 
framförallt beror av hur samarbetet är med leverantörerna (Gadde, 1998). 
 
Ett mycket viktigt inslag i förbindelser är närhet och långsiktighet, även om detta inte får leda 
till en för hög grad av beroende och begränsa handlingsfriheten. En konsekvens av 
förbindelsens långsiktighet är att det alltid finns en historia i förbindelsen som påverkar och 
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påverkas av det samspel som finns för närvarande. Ett klassiskt ekonomiskt sätt att beakta 
tidsdimensionen är att betrakta aktiviteter som har en långsiktig effekt som t.ex. investeringar. 
En investering görs vid ett tillfälle (i en period) och förväntas ge intäkter över flera perioder 
(Gadde, 1998). Förtroende kan inte byggas upp snabb och enkelt. Istället är det i regel 
resultatet av en lång stegvis process där parterna successivt lär sig lita på varandra. Däremot 
kan det gå fort att rasera eller åtminstone allvarligt skada ett under många år uppbyggt 
förtroende (ibid.). 
 
Inköp har ofta fungerat som en förhållandevis passiv funktion där huvudaktiviteten har varit 
att bedöma leverantörer och därmed inte att aktivt påverka dem. Inget kan dock vara mer 
olämpligt. Lika viktigt som det är att i marknadsföringen påverka företagets kunder, lika 
viktigt är det att inköp har samma ambition vad gäller leverantörerna (Gadde, 1998). Andra 
omständigheter som kan påverka samarbetet och inköpen är om kundföretaget har en 
olämplig organisatorisk utformning där centralisering eller decentralisering, specialisering av 
inköparna, ledarskap och styrning (Axelsson & Laage-Hellman 1991) genom sin struktur inte 
stöder utan istället hämmar inköpsprocessen.  
 
Kommunikation utgör ett dominerande inslag i allt inköpsarbete och har en avgörande 
betydelse för vilka resultat som kan uppnås. Denna kommunikation avser ett mycket 
omfattande och komplext informationsinnehåll. Den genomförs också via olika media där 
personlig kontaktform eller opersonlig, som brev, fax och IT (Gadde, 1998). Det krävs 
samspel som ibland inkluderar andra kontaktytor med fler inblandade, tätare kontakter, ett 
annat mer problemlösande innehåll i diskussionerna. Motstridiga intressen, brist på resurser, 
starkare beroendeförhållande kan skapa svårigheter vid förändringar i relationen där det krävs 
att båda parter anpassar sig (Axelsson & Laage-Hellman 1991). Det finns en mycket väl 
etablerad klassisk bild av hur effektiva inköp skall gå till. I ett första steg specificeras det 
behov som skall fyllas. Därefter identifieras ett antal leverantörer som kan leverera en lösning 
som uppfyller behovet. Dessa ombeds lämna offerter som sedan jämförs med varandra. 
Effektiviteten i inköpen skapas genom att den ansvarige beslutsfattaren följer den här 
proceduren och rationaliteten finns med andra ord inbyggd i processen (Gadde, 1998).  
 
Rosell (2001) beskriver att en inköpares uppgift kan sammanfattas i att köpa varor av rätt 
kvalitet, vid rätt tidpunkt, och i rätt kvantitet från rätt källa samt till rätt pris. Han menar 
vidare att alla funktioner i ett företag är viktiga, men inköpsfunktionen kanske är den som har 
snabbast och mest effektiv direkt inverkan på resultatet i företaget (Rosell, 2001). Många 
människor ställer krav på andra utan att tänka sig in i motpartens situation. Du når bäst 
resultat i din inköpsprocess om du istället för att enbart tänka ensidigt, också försöker sätta 
dig in i leverantörens roll. Låt också leverantören se situationen med dina ögon. Utan en god 
social kontakt med motparten kan du aldrig räkna med en långvarig förbindelse som båda är 
nöjda med. Du bör också tänka igenom och specificera om och hur du och ditt företag kan 
bidra till att förbättra förhållanden för människor genom att ta ett visst samhällsansvar. 
Dessutom måste du som inköpare också ha en ständig direktkontakt med slutförbrukarna av 
produkterna (Rosell, 2001). 
 
Moderna företag verkar i en omgivning som präglas av snabb teknisk utveckling, ökad 
internationalisering och ofta höga krav på kostnadseffektivitet. För att hantera denna miljö 
krävs att varje företag på ett aktivt sätt bevakar och samarbetar med företag i dess omgivning. 
Det gäller med såväl kunder som andra aktörer, inte minst leverantörer (Axelsson & Laage-
Hellman, 1991). Axelsson & Laage-Hellman (1991) ger sin beskrivning av den klassiska 
inköpsmodellen och hur det rationella inköpet ser ut. Först måste behovet uttryckt i form av 
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produkt eller service preciseras. Därefter skall ett antal tänkbara leverantörer tillfrågas och 
sedan jämföras. Tillslut skall det bästa alternativet väljas. Det handlar om att i varje situation 
välja rätt. Denna inköpsmodell är logisk men har ändå sina begränsningar. Den kan ses som 
en effekt av ett marknadstänkande där varje aktör ses som fri och oberoende på en marknad 
och där marknaden antas bestå av många aktörer på såväl köp- som säljsidan. (Axelsson & 
Laage-Hellman, 1991).  
 
Men det är inte bara rationellt beslutsfattande och nyttomaximerande som påverkar hur 
processen ser ut och vilket beslut som fattas. Företagets kultur och även dess struktur 
påverkar processen. Med kultur i en organisation eller inköpsavdelning avses normalt de 
någorlunda gemensamma värderingar och åsikter om de arbetsuppgifter som medlemmarna i 
organisationen har. Kulturen är med detta betraktelsesätt ett sammanfattande begrepp för hur 
de inblandade anser att de bör agera och ta hand om ärenden såväl internt som i kontakter med 
kunder, leverantörer och andra externa aktörer. Organisationskulturen får således stor 
betydelse för hur en serviceinriktad organisation fungerar, eller inte fungerar (Axelsson & 
Laage-Hellman, 1991). För att skapa en kultur av önskat slag är det bästa att utgå från 
affärsidén. Översatt till inköp handlar detta om att på ett så tydligt och för arbetet vägledande 
sätt som möjligt klargöra inköps grundläggande roll för företaget. Påverkan på och skapande 
av dessa gemensamma värderingar sker också på andra sätt. Gemensamt är betydelsen av 
kommunikation genom ord i tal och skrift men lika mycket genom handlig (ibid.). 

3.3 Beslutsprocesser 
Hur forskare ser på beslutsfattande beror på forskningsbakgrund och vilken typ av beslut som 
studeras men det är ändå möjligt att staka ut åtminstone två perspektiv. Det första handlar om 
rationalitet. Alltså, att ett väl genomfört beslutsfattande följer på en väl fungerande 
beslutsprocess. Historiskt har beslut kopplats samman med riskfyllda val där människor efter 
en omfattande utvärdering av tillgängliga alternativ maximerar den förväntade nyttan 
(Adelbratt, 2004).  
 
För att komma fram till ett beslut genomgår individen ett antal medvetna och/eller omedvetna 
steg i en beslutsprocess. Rent analytiskt kan beslutsprocessen kortfattat ses som sammansatt 
av tre separata faser. Den första är insamling av information, den andra är val mellan 
alternativ (beslut) och det sista blir då själva verkställandet (Jacobsen & Thorsvik, 1998, 
Solomon, et al, 2002). När organisationsforskare talar om organisatoriskt beslutsfattande 
avser de beslutsprocesser som förekommer på samtliga nivåer och alla avdelningar inom en 
organisation. Dessa beslut varierar i slag och omfattning och formar och påverkar 
organisationerna (Hatch, 2002). 
 
Det finns en rad modeller för hur beslutsprocessen ser ut. Hatch, (2002) redogör för den 
rationella modellen vilken ekonomer av tradition brukar utgå ifrån. Modellen börjar med att 
ett problem definieras, vilket följs av insamling och analys av relevant information, som i sin 
tur utgör en grund för beslutsfattande. Nästa steg är att generera och utvärdera så många 
alternativ som möjligt, samtidigt som sannolikheten bedöms för både positiva och negativa 
utfall av respektive alternativ. Detta följs sedan av att utifrån de kriterier som utarbetats i 
förväg och som är relaterade till företagets mål bestäms en av möjligheterna. Slutligen 
implementeras alternativet (Hatch, 2002).  
 
Jacobsen & Thorsvik (1998) menar att rationalitet i korta drag innefattar följande: Aktören 
analyserar först ett problem som ska lösas och kartlägger sedan olika alternativa lösningar på 
problemet. Sedan värderas konsekvenserna av de olika lösningsalternativen och alternativen 
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med tillhörande konsekvenser jämförs med varandra. Till sist väljs det alternativ som har de 
bästa konsekvenserna för beslutsfattaren (Jacobsen & Thorsvik, 1998). Detta innebär enligt 
Jacobsen & Thorsvik (2002) följande antaganden, att den enskilda beslutsfattaren har klara 
mål, att han eller hon har all information om samtliga tänkbara alternativa lösningar och alla 
konsekvenser av samtliga alternativ. Den innebär även att vederbörande behöver kunna 
rangordna alla alternativen från det mest önskade till det minst attraktiva. Beslutsfattaren 
väljer sedan det alternativ som är bäst för att nå idén om perfekt rationalitet. Detta 
beslutsbeteende kallas maximerande beteende, det vill säga att människor väljer det bästa 
alternativet utifrån full information för att maximera nytta. Osäkerhet och oklarhet betraktas i 
denna modell som icke-existerande (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 
 
Idén om perfekt rationalitet och människan som rationell beslutsfattare har dock kritiserats 
starkt. Två punkter i kritiken är centrala. För det första har ett stort antal empiriska studier 
visat att människans förmåga att hantera information och värdera alternativ och konsekvenser 
är klart begränsad och ligger långt från idén om perfekt rationalitet. Det andra är att även den 
organisatoriska kontexten begränsar möjligheterna att fatta beslut utifrån rationalitetsidealet 
(Jacobsen & Thorsvik, 2002). Det finns två förhållanden som gör att människor alltid måste 
fatta beslut under varierande grad av osäkerhet, vilket gör att perfekt rationalitet i praktiken är 
omöjlig: kognitiva begränsningar, dvs. förhållanden knutna till den mänskliga hjärnan som 
instrument för att behandla information, och tids och resursbegränsningar i beslutssituationen 
(Jacobsen & Thorsvik, 1998). Det har även ifrågasatts om en person verkligen måste gå 
igenom alla stegen i processen i rätt ordning och om alla ens måste vara med. Kan det vara 
möjligt att göra ett köp utan att först ha värderat det? Kan det t.o.m. vara möjligt att utvärdera 
efter köpet? (Nordfält, 2005). 
 
Till följd av den här kritiken har förändringar också skett i synen på beslutsfattarprocessen 
och dess rationalitet. Adelbratt (2004) pekar på hur förändringen sett ut. En första förändring 
kom med insikten att utvärdering är sällan särskilt omfattande, att maximering inte finns in 
någon strikt betydelse. Den andra förändringen härstammar från upptäckten att beslutsfattare 
har ett antal varierande strategier för att fatta beslut. Den tredje förändringen i synsättet, 
vilken Adelbratt (2004) menar är den nu rådande, är att olika val förekommer ganska sällan 
och att tidigare erfarenhet ofta ger olika vägar till att hantera olika problem. Beslutsfattande 
behövs primärt när gamla strategier, vanor etcetera, inte fungerar för att lösa ett problem. 
Eftersom att människor är medvetna om mycket av sitt beslutsfattande och mindre medvetna 
om hur de använder tidigare erfarenheter i samband med detta, så tenderar de att övervärdera 
beslutsfattandets roll i deras löpande aktiviteter. En bra process i den tredje förändringen av 
synsätt innefattar att bli mer medveten om det automatiska fenomenet kring beslutsfattandet 
(Adelbratt, 2004). Det finns också tendenser att definiera det goda beslutet enbart efter det 
påföljande utfallet vilket alltså betyder att om utfallet är bra är beslutsfattandet det också. Ett 
sådant antagande måste dock testas mer utförligt och kriterierna för vad som är ett bra utfall 
definieras (ibid.). Vidare finns andra faktorer som påverkar. I en naturlig miljö har människor 
ofta annat att ta hänsyn till än enbart de direkta, instrumentella fördelarna av ett beslut. Till 
exempel kan beslutet vara viktigt för att skapa mening eller kontinuitet, för identitet eller att 
skydda sig själv, eller för lojalitet mot andra (Adelbratt, 2004).  
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3.3.1 Informationsbehandling  

Alla människor kan både ta in information och ta ställning till information men vi gör det på 
olika sätt, vi är olika personlighetstyper. Vi tar in information med hjälp av våra fem sinnen 
och bildar oss en uppfattning om situationen. Men vi har också vad som brukar kallas ett 
sjätte sinne, intuition, som vi ibland utnyttjar. Vi reagerar instinktivt eller använder vår 
förmåga till associationer, fantasier, drömmar etcetera. Ett sätt att ta ställning till (värdera) 
information är att använda hjärnans förmåga att logiskt behandla information. Vi sorterar, 
prioriterar, bygger upp slutledningsmönster, vi använder ”tanken”. Ett annat sätt är att utan att 
närmare analysera situationen göra en helt subjektiv bedömning. Vi tar ställning utan att anse 
oss behöva precisera orsakerna till ställningstagandet. Här använder vi istället ”känslan” 
(Edlund & Högberg, 1986).  
 
I en verksamhet finns det tre komplex av organisatoriska förhållanden som påverkar 
informationsinsamlingen (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Dessa är teknik, organisationsstruktur 
och organisationskultur. I alla organisationer försiggår ständigt en systematisk sortering och 
gallring av information. Val mellan olika alternativ fattas alltid under en viss osäkerhet, det 
går aldrig att helt säkert veta om all relevant information har kommit med. Liksom vid 
informationsinsamling påverkas valet mellan alternativ av organisatoriska förhållanden 
(Jacobsen & Thorsvik, 2002). Det som påverkar är de organisatoriska målen. I idealfallet 
beskrivs beslutsfattande i organisationer som att aktörerna tar organisatoriska mål som 
utgångspunkt och bedömer i vilken utsträckning de handlingsalternativ som beskrivs i 
informationsunderlaget bidrar till att förvekliga dessa mål. Därefter väljs det alternativ som 
antas ge de bästa resultaten. Allmänt kan detta vara möjligt men förutsätter att mål och 
riktlinjer för handlande är klart formulerade. Organisationsstrukturen har även den en roll i 
processen. Organisationen består av ett antal beslutsarenor vilka är forum i organisationen 
som fått sig tilldelad en viss befogenhet. Alla organisationer har procedurer i mer eller mindre 
utsträckning för val mellan alternativ. Organisationskulturen spelar i många fall en mycket 
aktiv roll när det gäller att forma medlemmarnas mål, verklighetsuppfattning, normer, 
värderingar och preferenser. Särskilt organisationens normer och värderingar är centrala vid 
förståelse av kulturens effekt på valet mellan alternativ. I valsituationer kan kulturen vara till 
hjälp genom att ge generella riktlinjer för vad som är bra och mindre bra (Jacobsen & 
Thorsvik, 2002). 

3.3.2 Beslutssituationen 

För att ett beslut ska kunna sägas vara rationellt så krävs att det valda alternativet, när det 
förverkligas leder till minst lika stor nytta som något annat alternativ skulle ha gjort. Ett 
besluts rationalitet definieras alltså utifrån den nytta det leder till (Wahlund, 2002).  
 
Det har uppmärksammats att speciella problem uppstår när en grupp av individer, en 
organisation, skall fatta beslut jämfört med när en individ fattar ett beslut. Vi kan också ta 
fasta på att beslutsfattande alltid sker i ett visst sammanhang, en omgivning och att valen 
beror på hur denna omgivning uppfattas. Om utgångspunkten är att ett beslut fattas för att 
valet ger önskvärda, eller minst negativa, konsekvenser i framtiden måste vi också diskutera 
möjligheten av förutsägelse och påverkan av framtiden. Givet synsättet att beslut fattas på ett 
medvetet sätt där uppfattningar om önskvärda konsekvenser spelar en stor roll finns många 
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metoder som kan användas som hjälpmedel för att komma fram till ett beslut (Edlund & 
Högberg, 1986). 
 
Många forskare menar alltså att människan aldrig kan uppnå full rationalitet. Men detta 
betyder inte att människor konsekvent handlar irrationellt även om det också förekommer. I 
många fall eftersträvar människor att vara rationella även om de inte lyckas uppträda helt 
rationellt. Därför säger vi att människor handlar begränsat rationellt vilket innebär att de för 
det första har mål, men det är ofta rätt oklara och skiftande. De värderar vissa möjliga 
alternativa lösningar och endast vissa konsekvenser av dessa. Alternativen värderas 
sekventiellt vilket innebär, efterhand som de har förmåga att behandla dem. Sedan väljs det 
första tillfredsställande alternativet som dyker upp. Denna typ av beslutsbeteende kallas 
satisfierande det vill säga att det alternativ väljs som de är mest nöjda med utan att säkert veta 
om det är det bästa. Personer satisfierar istället för att maximera (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 
 
Osäkerhet och oklarhet blir två centrala element i alla beslut som bygger på begränsad 
rationalitet. Satisfiering gör att den ordningsföljd i vilken beslutsfattare exponeras för olika 
alternativ är lika viktig för att förstå vilket alternativ som väljs, som ett rationellt sökande 
efter alternativ. Detta är anledningen till att organisatoriska förhållanden, vid sidan av 
preferenser och nytto- och kostnadsbedömningar är intressant att studera i samband med 
beslut. Finns det något hos organisationer som bidrar till att vissa konsekvenser och alternativ 
inte kommer fram, inte noteras eller nedprioriteras? Påverkar egenskaper hos organisationer 
vad uppmärksamheten riktas mot? Kan det också vara så att den organisatoriska kontext som 
individer handlar inom påverkar beslutsbeteendet så att det är ändamålsenligt att skilja mellan 
individuell och organisatorisk rationalitet (Jacobsen & Thorsvik, 2002). När människor fattar 
beslut som medlemmar av en organisation måste de ta hänsyn till en rad förhållanden som 
hänger direkt samman med den organisatoriska kontexten för handlandet. Exempelvis 
behöver en beslutsfattare ta hänsyn till platsen i organisationsstrukturen, vilka organisatoriska 
mål de arbetar för att realisera, vilket slags regler som gäller för arbetet och vilka kulturella 
principer som gäller för organisationen. Beslutsfattare i organisationer kan alltså inte nöja sig 
med att ta hänsyn till individuella mål och preferenser. De måste också beakta vad det passar 
sig att göra inom de strukturella och kulturella ramar som organisationen ger (Jacobsen & 
Thorsvik, 2002).  
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3.4 Undersökningsmodell 
För att sammanfattningsvis tydliggöra hur teorierna används i uppsatsens undersökning har vi 
studerat och sammanställt teorier som vi tror skapar en relevant referensram. Då vi inleder 
uppsatsarbetet med ett deduktivt moment har vi använt teorierna som utgångspunkt för att 
formulera frågeteman till undersökningens två respondentgrupper. Vi har valt att visa dessa 
teorier och temans roll i en undersökningsmodell.  
 

 
Figur 2: Källa: egen bearbetning av Lundén & Sten Pärsons (2004) modell av kundmötet. 
 
Modellen visar hur vi använt vårt teoriavsnitt till empiri- och analysavsnittet. För att besvara 
uppsatsens frågeställning, att upptäcka vilka hinder som finns mellan företagets 
kommunikation och kundföretagets inköpsbeteende, behöver vi se ”världen” ur båda 
aktörsgruppernas perspektiv. Vi började med att utifrån teorier i marknadsföring formulera 
frågeteman till respondenterna på fallföretaget kring marknadsföringsstrategi och mål, 
bearbetning av marknaden, kundkontakt och målgrupper samt upplevda hinder. Till 
kundföretaget tar frågorna avstamp i teorier kring inköpsbeteende och beslutsprocesser. 
Diskussionen med respondenterna har här kretsat kring frågeteman hur deras behov sett ut, 
om och hur de sökt information, hur beslut fattades samt utvärdering av valt alternativ. Även 
här frågar vi om det finns några upplevda hinder.   

Marknadsföring 
• Marknadsföringsstrategi och 

mål 
• Bearbetning av marknaden 
• Kundkontakt och målgrupp 
• Upplevda hinder 
 

Hinder Kundföretag 

Beslutsprocesser/ 
Inköpsbeteende 
• Behov 
• Informationssökning  
• Beslut 
• Utvärdering 
• Upplevda hinder 

Fallföretag 
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4 Empiri 

I kapitlet redogörs de svar vi fått av fallföretagets och kundföretagens respondenter. Kapitlet 
är indelat i två delar vilka i undersökningsmodellen representeras av de två pilarna 
”Fallföretag” och ”Kundföretag”. Båda delarna inleds med en presentation av respektive 
respondenter. Kapitlet summeras upp i en avslutande sammanfattning. 

4.1 Fallföretag 

4.1.1  Presentation av fallföretag och respondenter  

Varumärket Nyttomaten ägs av Löfström & Spigel AB. Bolaget startades hösten 2004 av 
Mattias Löfström och Liora Spigel och drivs idag av Mattias Löfström.  
 
Nyttomatens grundtanke är att förenkla för människor att välja nyttigare mellanmål genom att 
vara nära konsumenten när behovet uppstår. Marknaden genomsöks kontinuerligt efter 
produkter som kan platsa inom Nyttomatens koncept. För att en produkt ska få säljas inom 
ramen för konceptet krävs att den klarat Nyttomatens gränsvärden och godkänts av dietist, 
smakar gott och kan säljas till ett pris som tilltalar gemene man i produktkategorin.  
 

”Vi vill bidra till att så många människor som 
möjligt äter nyttigare. Människor i allmänhet 

och ungdomar i synnerhet”. 
 Nyttomatens vision 

 
Nyttomaten Minibox är utformad efter en gammal idé, godislådan, men är fylld med ett helt 
nytt innehåll. Med den här lösningen skapas en unik möjlighet att få tillgång till nyttigare 

mellanmål nära på företag, skolor, cafeterior, 
idrottsföreningar mm. 
 
När ett företag eller en organisation gör sin första 
beställning av en Nyttomaten Minibox levereras 
boxen färdigpackad med produkter. För enkelhetens 
skull finns en kassalåda i boxen vilken kan vändas 
på om kundföretaget redan har en kassa, exempelvis 
i sin personalmatsal. Då produkterna börjar ta slut 
beställs nya för påfyllning via telefon, fax eller mail. 
Kunden kan själv välja vilka produkter han eller hon 
vill ha levererade. Det finns också andra boxar i 
sortimentet beroende på vilken målgrupp de vänder 

sig till, exempelvis skolor eller caféer. Dessa skiljer sig en del i storlek och sammansättning 
av varor. 
 
Mattias Löfström, ägare, Nyttomaten  
Mattias är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm och är en av dem som 
grundade och drev Spirit Kommunikation 1990-1999 med som mest 13 anställda. Mattias har 
även arbetat som konsult och byggt mindre affärssystem inom olika områden. Han har ett 
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intresse kring mat och hälsa särskilt när det gäller barn och ungdomar. Mattias är också 
engagerad i Friskis & Svettis verksamhet som spinningledare.  
 
Viktoria Wiestål 
Viktoria är anställd på Nyttomaten som kundansvarig och ansvarar för allt som rör kunderna, 
nya som gamla. Hon gör inköp och tar emot beställningar och frågor via e-mail, telefon och 
fax. Viktoria samordnar också och ser till att hela beställningsprocessen fungerar fram till 
leverans hos kund. Viktoria har tidigare erfarenhet som säljare på bland annat klädföretaget 
Johan Lindeberg.  
 
Stanislaw Domanski 
Stanislaw var under en period anställd hos Nyttomaten för att arbeta som telefonförsäljare. 
Han har sedan tidigare arbetat med telefonförsäljning bland annat för rekryteringsföretag.  

4.1.2 Marknadsföringsstrategi och mål 

Nyttomatens strategi från första början har varit att synliggöra konceptet och därigenom skapa 
intresse för varumärket. Företaget har ingen nedskriven marknadsplan eller 
marknadsföringsstrategi. Det betyder för den sakens skull inte att de inte vet var de är på väg 
eller hur de ska arbeta.  
 

”Alltså jag lever ju inte bara i nuet, även om jag försöker, 
det är klart att jag har en långsiktig tanke med det här” 

     Mattias Löfström 
 
Mattias förklarar att först och främst har han volymmässiga mål för verksamheten. Det 
kortsiktiga målet är helt enkelt att gå runt. På längre sikt tror han att varumärket kan växa sig 
så pass starkt med sitt unika erbjudande att det i sig kan stå för och ”förkroppsliga” ett 
nyttigare alternativ till godis och snacks. 
 

”Nyttomaten ska vara ett begrepp för nyttigare mellanmål.” 
     Mattias Löfström 

 
Av erfarenhet från sin tid med reklambyrån tycker Mattias att han hela tiden haft klart för sig 
hur han ska gå till väga för att nå ut med sitt koncept men även hur han inte skulle göra. Från 
start hade han klart för sig att de inte skulle annonsera då det inte är en tillräckligt effektiv 
åtgärd i förhållande till de stora kostnader det medför. Strategin har istället varit att i så stor 
utsträckning som möjligt nå ut via nätverk, både egna och genom organisationer med många 
kontaktytor som exempelvis Friskis & Svettis och Svenska Fotbollsförbundet. Mattias pratar 
om vikten av att kunna ha en relation med kunden för att skapa långsiktiga samarbeten. En 
viktig del av detta är företagets kundvård vilken förutsätter en god kontakt med kunderna. En 
annan viktig del av strategin som han talar om är att jobba på att synliggöra varumärket på 
många olika platser. Ett exempel på detta är Nyttomatens närvaro på Friskis & Svettis 
träningsanläggningar, ett annat är Mattias och Viktorias medverkan på mässor med olika 
inriktning för att möta olika potentiella kundgrupper.  
 

”Friskis & Svettis, att vi fick in den kanalen gav en snabb marknadsföring eller en snabb… 
visuell närvaro för många människor.” 

Mattias Löfström 
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Företagets ”brand statement” beskriver bland annat att varumärket Nyttomaten ska stå för 
förändringsbenägenhet (Nyttomaten, 2005). Denna benägenhet märks tydligt i intervjuerna 
med både Mattias och Viktoria. Mattias berättar att han arbetar på att ändra strategier efter 
hand. Ett tydligt exempel är att försäljningskonceptet har förändrats flera gånger för att passa 
kundens önskemål. Det handlar exempelvis om utformningen av olika boxar till olika 
målgrupper, hur blandningen av produkter i boxarna ser ut, hur påfyllning av varor går till 
samt leveransvillkor. Här sker ständiga förbättringar och förändringar, hela tiden med kunden 
som utgångspunkt. 

4.1.3 Bearbetning av marknaden 

Annonsering har alltså inte setts som ett intressant alternativ för Nyttomatens 
marknadsbearbetning däremot har de skickat ut pressreleaser varav en, sommaren 2005, som 
gav god respons. Viktoria säger att de inte är främmande för att kanske göra en pressrelease 
eller inbjudan igen och i så fall till journalister från olika tidningar och sammanhang med ett 
särskilt intresse för hälsa och idrott.  
 
Mattias berättar att telefonförsäljning har varit det första sättet de använt sig av för att 
kontakta kunder. Det är inte alltid lätt att hitta rätt person då det är varierande funktioner som 
har hand om den här typen av frågor. Det kan vara allt från den friskvårdsansvarige till 
receptionisten på företaget. Dessutom upplever han att folk är trötta på telefonförsäljning 
vilket gör det svårt att nå fram. Viktoria beskriver samma sak och säger att folk inte riktigt vill 
lyssna för de har så mycket med sitt. Därför gäller det att hitta rätt sätt för dem att få ut 
informationen. Mottagaren är less för de tror att de ska sälja något de inte har nytta av.  
 

” …det var ingen idé det är precis som att de är mätta på 
den marknaden och man måste hitta andra vägar.” 

      Viktoria Wiestål 
 
En variant av telefonförsäljning som haft bättre framgång har varit att ringa upp och leda 
kontaktpersonen till Nyttomatens hemsida vilket Mattias beskriver som ett nytt sätt att 
kombinera säljarbetet på. Stanislaw berättar att han jobbat på det här sättet tidigare och att det 
fungerar bättre och är effektivare än att bara ringa upp och försöka fånga en persons 
uppmärksamhet i telefon. Han upplever inte på samma sätt ett motstånd från personerna han 
talat med och förklarar att han tror att friskvårdsansvariga på företag har en befattning där de 
inte så ofta blir uppringda av säljare. Dessutom menar han att konceptet är nytt och unikt 
vilket skapar ett positivt intresse i sig.  
 
Just nu ligger tyngdpunkten på att jobba via Internet bland annat med att förbättra hemsidan, 
söka adresser och skicka mail till potentiella kunder. Sökordsannonsering och banners på 
utvalda hemsidor är också något som kan bli aktuellt. 
 
”Vi provar nog på olika… Men just nu är det mycket fokusering på e-post och Internet och att 

försöka utforma hemsidan så att det blir lätt att jobba med den.” 
     Viktoria Wiestål 

 
De har också undersökt samarbete med olika företag. Bland annat med leverantörer av andra 
nyttigare mellanmålskoncept där Nyttomatens produkter skulle vara ett komplement till 
befintliga produkter. De har även varit i kontakt för samarbete med konsultföretag vilka 
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hjälper sina uppdragsgivare med trivselfrågor i ett bredare perspektiv, och där hälsa ingår som 
en av frågorna.  
 
En annan kanal för bearbetning av marknaden har varit utskick via fax. Information om 
Nyttomatens erbjudande sändes ut tillsammans med en lunchmeny till ett stort antal företag. 
Det beskriver Viktoria som ”ok” men att det inte alls gav den respons de hoppats på. Hon ger 
en möjlig förklaring: 
 

”…det kan ju vara vem som helst som har begärt att få hem den där kvartersmenyn, det 
behöver ju inte vara ”rätt person” beslutsfattande eller…det är ju inte säkert att den hamnar 
på fikabordet utan det kan ju vara att: jaha, det här var inte menyn, så kastar man den. Men 

det är vi kanske inte helt främmande för att prova igen.” 
    Viktoria Wiestål 

 
Mattias tycker också att responsen borde ha varit bättre. Utskicket gick till ca 30 000 företag 
varav 10 har blivit Nyttomatens kunder. Han har en liknande förklaring som Viktoria och 
menar att det nog beror på mediet: 
 

”Mottagaren har beställt menyn men inget extra, då stör det att få ett extra blad.” 
     Mattias Löfström 

 
Ett sätt att locka nya kunder är att de provar att lämna rabatt vid första beställningen. Det här 
är ett sätt att till exempel få kunder som besökt hemsidan tidigare, men inte blivit kund, att 
göra en beställning. Det kan också få kundföretaget att känna att en prisreduktion täcker upp 
det svinn som uppstår om någon glömmer att betala eller inte har växel.  
 
Nyttomaten har provat många olika sätt att bearbeta marknaden. Sammanfattningsvis skulle 
Nyttomatens marknadsföringsstrategi kunna beskrivas som att de provar sig fram. Det börjar 
med att de testar en kanal eller ett sätt att bearbeta kunderna och marknaden, när det har 
utvärderats förkastas det som inte fungerat och de metoder som visat sig effektiva och 
fungerande behålls. På det sättet förändras marknadsbearbetningen hela tiden i och med den 
feedback de får och de nya idéer som därigenom utvecklas.  

4.1.4 Kundkontakt och målgrupp 

Den mesta kundkontakten sker idag via mail. Ambitionen är att utveckla hemsidan så att den 
kan användas både för kontakt med nuvarande och blivande kunder. Där ska de själva kunna 
beställa sin box, få svar på frågor, beställa påfyllning och komma med förslag. Nyttomaten 
arbetar med att i början av ett samarbete ha personlig kontakt men går sedan över till mail. 
Mattias arbetar för att hela kontakt- och framförallt beställningsprocessen ska kunna 
digitaliseras. Han har utvecklat ett tackmail och ett beställningsmail som skickas automatiskt 
vilket är ett bra verktyg för kontakt. Samtidigt är han medveten om att det är viktigt att skicka 
mail i lagom dos.  
 
Telefonförsäljningen har visat sig ineffektiv och både Mattias och Viktoria menar att detta 
sätt att ta en första kontakt med kunden inte fungerar då det känns svårt att nå fram med sitt 
budskap. Folk ”stänger av” så fort de uppmanas att köpa något. Stanislaw jämför den 
telefonförsäljning han gjorde på Nyttomaten med andra uppdrag han haft. Han tycker 
bemötandet varit genomgående bra vilket han förklarar med att friskvårdsansvariga inte blir 
uppringda av försäljare så ofta samt att de verkar vara extra intresserade av sitt område. 
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Viktoria säger att vid frågor och beställningar från kundföretag används både telefon och mail 
och de som ringer in tycker att konceptet är toppen.  
 
”… de är ju jättenöjda och glada de tycker ju att det här är toppen. Alltså de som har förstått 
konceptet tycker ju att det är bra, de som köper och fortsätter, sen är det ju hur de vill göra 

beställningen. Vissa vill göra helt själva… välja själv.” 
     Viktoria Wiestål 

 
Mattias och Viktoria försöker också delta på olika relevanta mässor där de har möjlighet att 
visa upp konceptet och skapa nya kontakter. Nyligen deltog de i en mässa och fick kontakt 
med flera företag men framför allt en helt ny målgrupp då de upptäckte ett starkt intresse hos 
privatpersoner. 
 

”Och vi försöker göra olika målgrupper… 
…det finns ju ingen målgrupp som det inte kan passa på” 

     Viktoria Wiestål 
 
Nyttomaten bearbetar många idrottsföreningar, men ser även skolor, företag, kaféer, 
golfklubbar, camping och lunchrestauranger som olika delar av sin målgrupp. Till 
restaurangerna arbetar de med merförsäljning som argument. Mattias berättar om att de 
genom Nyttomaten har skapat ett helt nytt segment. Oftast så finns det kosttillskott och 
proteinbars på träningsanläggningar men dessa är dels ganska dyra och innehåller i allmänhet 
för mycket energi för den vanlige motionären. Nyttomaten konceptet har ett bättre prisläge 
och vänder sig till en mer allmän målgrupp. Just nu lägger de ganska stor tyngdpunkt på att 
bearbeta idrottsföreningar där målgruppen är exempelvis verksamma ungdomar. När de 
vänder sig till företag är målgruppen kontorsmänniskor, ofta kvinnor.  

4.1.5 Upplevda hinder 

Både Mattias och Viktoria uttrycker att det finns flera hinder för att nå ut med Nyttomatens 
koncept. Dels handlar det om svårigheten att få tag på rätt personer, de som är ansvariga för 
hälsofrågor och är beslutfattare. Det är också svårt att kommunicera sitt budskap till dessa då 
de verkar mätta på telefonförsäljning, men framförallt är det ett hinder att beslutsprocesserna 
är så långa. Det visar sig särskilt tydligt i stora organisationer som kommun och skola. 
Dessutom påpekar Viktoria att de saknar resurser, både vad gäller pengar och tid, för att nå ut 
eller för att det ska gå snabbare.  
 
Även vid kommunikation via fax har de upplevt hinder då mottagaren har beställt en sak, i det 
här fallet en lunchmeny, och inte förväntar sig att få något extra medskickat. Dyker det då upp 
mer information utöver vad de beställt blir de troligen irriterade eller kastar bort den. 
Dessutom, även om intresset finns så är det ju inte säkert att beställaren av faxtjänsten är rätt 
person för Nyttomatens budskap. Skickar de mail, är det viktigt att det är personligt, säger 
Mattias. Det handlar om e-post marknadsföring och inte skräppost. De måste också vara noga 
med vad som är tillåtet och inte, de får inte skicka till privatpersoner. När de arbetar via mail 
måste de först ringa upp företaget och fråga efter vem som är ansvarig beslutsfattare i dessa 
frågor och be att få personens namn och mailadress. Detta är också ett tidsödande arbete men 
det finns inte idag någon funktion där företag kan köpa mailadresser på samma sätt som det 
gör med postadresser.  
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Ett praktiskt hinder som de möter i kontakten med företag är boxens kassahantering. 
Påfyllning av produkter i boxen, och det administrativa att räkna och redovisa pengar är även 
det problem för en del. Det här är något som Stanislaw också nämner, han säger att det är det 
enda hinder han mött, att folk var tveksamma till betalningssättet och ansvaret att ha pengar 
liggande så ”öppet”. Svinn är också ett orosmoment. Mattias menar att svinn inte behöver 
bero på oärlighet utan ofta handlar om glömska eller slarv, de kanske saknar växel när de ska 
betala. Däremot tycker inte Viktoria att det är hinder som gäller befintliga kunder: 
 
”… ibland är det ett problem, men det är snarare ett problem när man vill att de ska bli kund. 
Många går ju in på hemsidan och tror att det är det här godislådekonceptet att vi åker ut och 
fixar allting, de behöver inte bry sig men så är det ju inte. Och innan där, när man vill att de 
ska bli kund då kan det vara, å, nej ska vi ta hand om kassan det var ju inte så bra… och hur 
funkar det..? Då kan det vara ett problem, men när de väl har blivit kund då har de ju köpt 

hela konceptet, då förstår de ju… Det är en del utav dealen liksom.” 
     Viktoria Wiestål 

 
Mattias tycker det är konstigt att vissa inte ens vill testa. Många är så rädda för förändringar. 
Men han ser ändå hinder som möjligheter: 
 
”Som företagare får man inte blir rädd för det! Det finns alltid trender och mottrender. Det 
är viktigt att mentalt ställa in sig på att lösa problemen. Det är i sig ett steg i rätt riktning.” 

     Mattias Löfström 

4.2 Kundföretag 

4.2.1 Presentation av respondenter 

Andreas Bergdahl, Gruppledare på Utvecklingsnämnden, Helsingborgs Stad 
Andreas Bergdahl kommer från vård och omsorgssektorn och är utbildad sjukskötare. Idag 
arbetar han som gruppchef och förestår utbildningsnämndens servicegrupp som består av 
cafeteria och städ. Dessutom är Andreas IT-ansvarig med övergripande ansvar för 
utvecklingsnämndens webbsida. Han arbetar även med kurs/utbildning/program- utveckling. 
 
Mai Bohman, Restaurangchef, Svenska Spel 
Mai Bohman är personalrestaurangchef på Svenska Spel i Sundbyberg. Hon ansvarar idag 
även för företagets interna konferens- och representationsverksamhet. Att hon blev involverad 
i restaurangverksamheten berodde på hennes tidigare erfarenhet och kunskap kring sundare 
mat och livsstil. Mai arbetar aktivt för att det ska finnas hälsosam mat och nyttigare alternativ 
bland utbudet till de anställda på Svenska Spel. Hon har det övergripande ansvaret men är 
också involverad i det dagliga arbetet och ser till att driften fungerar.  
 
Birgitta Hansson, Friskvårdskonsulent, Ulricehamns kommun 
Birgitta är sjuksköterska från början med erfarenhet från områden som rehabilitering, 
hemtjänst och egetboende för personer med fysiska handikapp. Dessutom är hon utbildad i 
olika hälsofrågor. Idag arbetar Birgitta som friskvårdskonsulent i Ulricehamns kommun. 
Kommunen arbetar aktivt med hälsofrämjande insatser och kan erbjuda sina anställda en lång 
rad aktiviteter. 
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Jenny Häggström, Hälsoutvecklare, Manpower Hälsopartner AB  
Manpower Hälsopartner AB fungerar som en extern företagshälsovård åt många stora företag 
och organisationer vilka idag inte har kvar den funktionen inom verksamheten. Jenny berättar 
att de arbetar förebyggande och att hon lägger upp hälsovårdsstrategier för företagen, gör 
kartläggningar och tar fram åtgärdsprogram. Jenny är utbildad hälsopedagog  
 
Camilla Jansson, Personalgymet ”Lyftet”, Danderyds sjukhus (DS) 
Camilla är från början utbildad undersköterska och anställdes på Danderyds sjukhus för snart 
femton år sedan. Hon anställdes 1999 på Lyftet. Camilla har gått en friskvårdsutbildning och 
utbildning till styrkeinstruktör och personlig tränare. Idag alternerar hon mellan 
arbetsuppgifter som instruktör, städar och gör det administrativa. På ”Lyftet” är de helt enkelt 
spindeln i nätet när det gäller friskvården på sjukhuset (via Danderyds Sjukhus Idrotts 
Förening, DSIF).  
 
Maria Skoglund, Verksamhetschef, Visionscenter, Helsingborgs Stad 
Maria är verksamhetschef på Visionscenter i Helsingborg Stad. Hon är utbildad socionom och 
har idag budget och myndighetsansvar för verksamheten 
 
Lena M. Johansson, Friskvårdsansvarig, Skatteverket.  
Lena arbetar som friskvårdsansvarig på Administrativa enheten på Skatteverket i Stockholm. 
Hon har jobbat nästan hela sitt yrkesverksamma liv på Skatteverket med avbrott för några 
enstaka andra anställningar. Hon har alltid varit intresserad av hälsofrågor och gått flera 
interna utbildningar. 
 
Linnea Nilsson, Hälsoutvecklare, Vimmerby kommun. 
Linnea arbetar med förebyggande och främjande hälsovård inom kommunen. Hon arbetar på 
organisations och gruppnivå och har ett nätverk med hälsokontakter på de olika kommunala 
bolagen. Linnea anordnar olika aktiviteter som föreläsningar och kampanjer och har en 
högskoleexamen som hälsoutvecklare samt en kandidatexamen i folkhälsovetenskap. 

4.2.2 Behov 

Vi har med samtliga kundföretag fört en diskussion kring vilka behov de avsåg att fylla med 
inköpet av Nyttomatens koncept. De flesta av företagen menar att de helt enkelt vill ha ett 
nyttigare alternativ till eftermiddagsfikat och småsuget. Camilla på ”Lyftet” säger: 
 

”Vissa har ibland inte hunnit med att äta eller så är de lite sugna efter de har tränat”. 
Camilla Jansson 

 
Hon menar att då är Nyttomatens varor ett bättre alternativ än en chokladbit eller liknande. På 
Utvecklingsnämnden i Helsingborg säger Andreas att Nyttomatens koncept stämmer väl 
överens med företagets hälsosamma linje och tvekade därför inte att testa. Detsamma gällde 
för Mai på Svenska Spel som förklarar det med att: 
 
”Vi är ju så starkt involverade i idrott och har en hälsoprofil, sport och friskvård genomsyrar 

hela företaget. Vi jobbar mycket med hälsa och har en mycket aktiv idrottsförening”. 
Mai Bohman 

 
De har tidigare varit i kontakt med andra alternativa företag men inte hittat något som fyller 
nyttighetskraven. Mai menar vidare att det funnits en efterfrågan sedan en tid tillbaka från 
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personalen att inte bara ha godis utan även något nyttigare alternativ. Här fylls Nytomatens 
varor på i Svenska Spels egna varuautomater 
 
Lena på Skatteverket har en lite annan syn än övriga och menar att hon: 
 
”…vill försöka påverka människors kostval och tillhandahålla nyttigare och bättre alternativ, 

men det är ändå upp till var och en vad de äter”. 
Lena M. Johansson 

 
Linnea, Vimmerby kommun, är delvis inne på samma spår och förklarar att de i kafeterian 
både har Nyttomaten och en godisbox. Hon menar att de ska tillhandahålla ett nyttigare 
alternativ men sedan är det är upp till varje individ att välja.  

4.2.3 Informationssökning  

Hur respondenterna hittade konceptet och kom i kontakt med Nyttomaten skiljer sig åt bland 
företagen. En del har blivit kontaktade av Nyttomaten medan andra själva tagit kontakt med 
dem. Den friskvårdsansvarige på Svenska Spel blev först uppringd av Nyttomaten. Han i sin 
tur kontaktade Mai via mail och hon tittade igenom materialet med de anställda i 
restaurangen. Det var sen hon som i sin tur kontaktade Nyttomaten och bokade ett möte. Även 
Linnea på Vimmerby kommun blev först kontaktad av Nyttomaten men via mail, hon tog 
sedan steget och ringde själv upp för att fråga mer och beställa. De andra personerna vi pratat 
med har själva valt att kontakta Nyttomaten av olika anledningar. Camilla på ”Lyftet” berättar 
att hon och en kollega sett konceptet på en Friskis & Svettis anläggning i Åkersberga. De blev 
intresserade och gick in på Internet för att undersöka vidare. De hade tidigare haft andra 
liknande produkter på gymmet men ville testa något nytt.  
 
Birgitta på Ulricehamns kommun berättar om företagets medlemskap i FIA (Föreningen 
Friskvård i Arbetet). Genom en annons i föreningens tidning fick hon upp ögonen för 
företaget. På Utvecklingsnämnden i Helsingborg hade Andreas kollega hade sett en annons i 
en tidning och nappade på konceptet. Hon placerade annonsen på Andreas skrivbord och 
tillsammans kom de överens om att det verkade vara ett bra alternativ för deras arbetsplats. 
Konceptet spred sig sedan i företaget och när Maria på Visionscenter såg boxen på Andreas 
avdelning beslutade sig även hon att ta in en box till sin avdelning. Jenny på Manpower 
Hälsopartner berättar även hon att hon sett en notis om Nyttomaten i någon fitnesstidning.  
 
De flesta av respondenterna menar att det var en ren händelse att de kom kontakt med 
konceptet. Få av dem har aktivt letat efter ett sätt att fylla behovet av ett nyttigare mellanmål. 
En person som skiljer sig en aning i svar här är Birgitta på Ulricehamns kommun. Hon 
förklarar att hon fått i uppdrag av sin chef att hitta en ersättning till godisautomaten. Hon 
menar att genom dessa automater har de inte så mycket val till nyttigare alternativ, det är lätt 
att falla för frestelsen. Hon har även tidigare sökt alternativ till denna men inte hittat något 
som passar. Även Lena på Skatteverket förklarar att hon i sitt arbete söker mycket 
information kring hälsofrågor och det var under en sådan sökning som hon kom i kontakt med 
Nyttomaten. Men hon är inte helt säker på om det var på någon av hälsosajterna eller om det 
var i en tidning.  
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De företag som själva blivit kontaktade av Nyttomaten har oftast inte aktivt sökt efter 
information om denna typ av varor. Andreas på Utvecklingsnämnden i Helsingborg är en av 
dem som inte sökt efter ytterligare information efter erbjudandet. Han menar att:  
 

”… det är så små summor, då finns det ingen anledning”. 
 Andreas Bergdahl 

 
Maria på Visionscenter som arbetar inom samma organisation menar att hon inte haft någon 
anledning att söka efter alternativ eftersom hon såg boxen hos Andreas. Inte heller Camilla på 
”Lyftet” har sökt efter alternativ utan kom i kontakt med konceptet av en händelse. Hon 
menar att det är viktigt att prova sig fram och tycker inte att hon haft några svårigheter att 
hitta produkter som passar deras behov. För Linnea på Vimmerby kommun var det en ren 
lyckträff att mailet kom just då de höll på att göra om sin personalkafeteria. Hon hade inte 
tittat efter något liknande koncept däremot hade hon undersökt att ha en större automat från 
en extern leverantör på företaget. 

4.2.4 Beslutsfattande 

Beslutsfattandet på de olika företagen fungerar på olika sätt. Vad som kan sägas generellt är 
att de företag som tagit in större automater vilka sköts av en extern part och som kräver en 
viss investering, förankras med högre chefer. När det gäller att bara ta in en box att till 
exempel ha i matsalen kan oftast respondenterna själva besluta om att köpa in konceptet. När 
det sedan gäller sortimentet i boxarna är det lite olika hur beslut fattas.  
 
Mai på Svenska Spel menar att det inte bara är personalen som äter i matsalen som påverkar 
vad som ska vara i automaten. Även hennes medarbetare är med och diskuterar, ofta vid deras 
gemensamma frukost på morgonen. Hon menar vidare att sortimentet varierar med säsongen. 
I slutändan är det alltid restaurangen som bestämmer vad som köps in och beslutet fattas av 
restaurangpersonalen i samråd med Mai. Linnea på Vimmerby kommun förankrade först idén 
hos den anställda i kafeterian och sedan kontaktades personalchefen för ett godkännande.  
 
De flesta respondenter vi talat med har själva befogenhet att fatta beslut i sådana här frågor 
men har ändå valt att förankra idén hos sina medarbetare. Både Andreas på 
Utvecklingsnämnden i Helsingborg och Maria på Visionscenter rådfrågade först sin personal 
men tog sedan själva beslutet att ta in konceptet. Även Birgitta på Ulricehamns kommun 
rådfrågade sin personal innan, men detta var främst eftersom hon vill ersätta godisautomaten. 
Hon menar att det sällan är populärt när de tar bort en sådan sak då medarbetarna är vana vid 
den och efterfrågar dess produkter. Därför ville hon ha deras godkännande.  
 
Camilla på ”Lyftet” menar att vid sådana här små summor kan de själva fatta beslutet på 
gymmet i andra fall måste de kontrollera med DSIF´s kassör. I detta fall kunde de välja själva 
men de ville ändå höra med idrottsföreningens styrelse. Det gjordes genom ett mail som 
senare gav dem klartecken. Lena på Skatteverket ville slippa byråkratin i organisationen och 
tog därför in en Minibox att ha vid personalens motionsanläggning. I så liten skala kunde hon 
själv ansvara för påfyllning av produkter och pengahanteringen. 



 

 35 

4.2.5 Utvärdering 

Utvärderingarna på företagen fungerar i stort på så sätt att de håller ögon och öron öppna och 
känner av vad medarbetarna tycker om konceptet och produkterna. De varor som inte säljs 
försöker de flesta att byta ut. Lena på Skatteverket berättar om att deras Minibox stod i 
gymmet i ca fyra till fem månader och att hon bara fick ett fåtal positiva kommentarer kring 
detta. Idag har de tagit bort den och det är ingen som kommenterat det. Men hon menar vidare 
att: 
 

”… även om inte någon säger sig ha saknat den så tog ju faktiskt produkterna slut”. 
Lena M. Johansson 

 
Hon säger att det idag inte skulle fungera att sätta en box i varje fikarum på 
Skattemyndigheten eftersom det är svårt att få någon på varje våningsplan som ansvarar för 
den. Hon uttrycker också att det är ett stort bekymmer att behöva gå till banken för att sätta in 
pengarna. Camilla på ”Lyftet” tycker att det är bra att det går att kombinera de olika lådorna 
och på sätt plocka ihop en egen box med det som säljs mest. Det är enligt henne olika vad 
som passar olika verksamheter. Maria på Visionscenter i Helsingborg menar att de idag är 
nöjda med sin box men samtidigt kan det vara svårt med variationen. Mai på Svenska Spel 
menar att generellt försöker de att tillgodose personalens önskemål så länge som produkterna 
får plats i automaten eller inte är för dyra i inköp. Hon tycker inte att det varit någon större 
svårighet att få tag i de produkter som efterfrågas. Nu rullar försäljningen av Nyttomatens 
produkter på riktigt bra även om den stagnerat en del då nyhetens behag verkar lagt sig. Även 
Andreas Bergdahl menar att efter att den största nyfikenheten lagt sig så stagnerar 
försäljningen något. Också han har valt att vara lite flexibel med sortimentet och har därför 
valt bort vissa varor. Idag har de ytterligare en box i kafeterian vilket gör att de kan rikta sig 
till två olika målgrupper. Till skillnad från Lena på Skatteverket tycker han att boxen erbjuder 
ett smidigt sätt att betala på och upplever inga problem kring detta.  
 
Linnea Nilsson på Vimmerby kommun menar att det största problemet nu är beställningarna. 
Hon tycker att det är svårt att veta vad som säljer och vilka produkter som är onödiga att ta in. 
Ett annat bekymmer är att några av produkterna är av okända märken vilket gör att de inte 
säljer så bra. Personer på landsorten är mindre förändringsbenägna än personer i större städer, 
tror hon, och därför finns ett motstånd till att testa det okända. 

4.2.6 Upplevda hinder 

När det kommer till de hinder som respondenterna upplever med Nyttomatens koncept 
varierar även de från företag till företag. De första som nämns är att det kan vara svårt att 
variera varorna samt att det är svårt att vara alla till lags. Camilla på ”Lyftet” nämner detta 
som ett problem och hennes lösning är att testa sig fram, hon menar att det är bra att kunna 
kombinera själv vilka varor de vill ha i boxen. Maria på Visionscenter i Helsingborg menar att 
hon idag är nöjd med sin box men att även de ibland kan sakna en bredare variation av varor i 
boxen. Andreas på Utvecklingsnämnden i samma stad har löst problemet så att de själva valt 
bort vissa varor i sina boxar samt att de tagit in två olika varianter. Jenny på Manpower 
Hälsopartner tycker även att varorna innehåller för mycket kalorier och inte är tillräckligt 
stadiga. För de flesta är det egentligen bättre att äta en frukt men hon har haft svårt att hitta 
några andra bra alternativ. 
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Ett par företag nämner även stagnationen på försäljningen som ett dilemma. Mai Bohman 
menar att det till en början rullade på riktigt bra. 
 

”… det var väl nyhetens behag”. 
Mai Boman 

 
Sedan stagnerade försäljningen något. Ett annat försäljningsproblem är att vissa produkter är 
okända menar Linnea på Vimmerby kommun. Hon tror att det här kan vara speciellt 
utmärkande för mindre orter där de har svårare att ta till sig nyheter och inte är van vid 
förändringar på samma sätt som i större städer. Birgitta på Ulricehamns kommun pratar även 
om att det var svårt att ersätta godisautomaten med konceptet. Många vill ha godis och kakor.  
 
Linnea på Vimmerby kommun upplever beställningarna som besvärliga. Hon menar att det tar 
tid att se vilken produkt som säljer bäst. 
 

”… och när man väl beställer vill man ju ta in lite extra för att fylla upp det som går 
snabbast”. 

Linnea Nilsson 
 
Hon fortsätter med att det hänt att några produkter som inte säljer bra haft för kort datum, 
vilket gör att de måste slängas. Lena på Skatteverket tar även upp att pengahanteringen är ett 
bekymmer då hon måste gå och sätta in dem på banken vilket blir väldigt omständigt.  

4.3 Sammanfattning av empiri 
Nyttomaten har idag få strategiska mål med sin verksamhet, det finns ett par kortsiktiga men 
inga i det längre perspektivet. Det som hjälper Nyttomaten framåt ur en 
marknadsföringsaspekt är Mattias erfarenhet från reklambranschen. Han har erfarenhet av hur 
de bör göra för att företaget ska synas. Han menar även att Nyttomaten är förändringsbenägna 
och villiga att testa nya saker. Det finns ingen rädsla för att misslyckas utan de lär av de 
eventuella fel som görs. För att bli synliga för så många människor som möjligt testar de olika 
medier att arbeta genom. Det är allt från hemsida och telefon till fax och mail. De hinder som 
de idag ser från Nyttomatens perspektiv är att det är svårt att hitta rätt personer på företagen 
samt att det oftast är en lång beslutsprocess på kundföretagen innan de beslutar sig för att 
köpa eller inte. Ett annat problem som nämns är att kassahanteringen för kunden idag inte 
fungerar tillfredställande.  
 
När de gäller kundföretagen nämner respondenterna att det behov som de avsåg att fylla med 
Nyttomaten var att få ett nyttigare alternativ till bland annat eftermiddagsfikan. De personer vi 
pratat med menar även att de inte sökt aktivt efter detta. De menar att för dem har det varit ett 
lätt och ofta relativt snabbt beslut att ta in konceptet även om de ofta rådfrågar personalen runt 
omkring. När vi sedan diskuterar de hinder de upplever pratar de istället om att det är svårt att 
variera varorna i boxarna, att beställningarna är krångliga och att kassahanteringen är lite svår. 
De upplever även en stagnation av försäljningen efter en tid.  
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5 Analys 

I analyskapitlet återkopplar vi till teorierna för en jämförelse med det empiriska materialet. 
Även analysen är uppdelad i två delar där den första delen behandlar fallföretaget och den 
andra delen kundföretagen. Kapitlet summeras till sist i en sammanfattande analys. 

5.1 Fallföretag 

5.1.1 Marknadsföringsstrategi och mål 

Vid intervjuer med Viktoria och Mattias förklarar de att när det gäller marknadsföring och 
lansering arbetar Nyttomaten med att testa nya strategier hela tiden. De lär av sina misstag 
och är inte rädda för att prova olika vägar. Ett exempel på detta är när de testade att göra 
utskick med den lokala kvartersmenyn via fax. Kvartersmenyns kunder fick då med en bilaga 
om Nyttomatens koncept. Anledningen till att de testade, var många men resultatet föga. 
Mycket få av mottagarna gav någon respons tillbaka. Det kan ses som ett misslyckande men 
Nyttomaten väljer att se det som att de lärt sig något av det. Våra funderingar kring detta ”lär 
av dina misstags arbete” är att det i vissa fall även kan skada företaget. I ett skede när de 
arbetar med att bygga varumärket är det viktigt att de är konsekventa i sitt språk och i sina 
handlingar.  
 
Vare sig Mattias eller Viktoria pratar om vad de har för mål med verksamheten eller var det 
vill komma i framtiden. Genom hemsidan (Nyttomaten, 2005) kan vi läsa Nyttomatens vision 
som lyder:  
 
”Vår vision är att bidra till att så många människor som möjligt äter nyttigare. Människor i 

allmänhet. Ungdomar i synnerhet”. 
 Nyttomaten  

 
Mattias nämner dock att det har kortsiktiga mål och som så många andra nystartade företag 
kämpar de snarast för att överleva.  
 
Mattias återkommer vid ett flertal tillfällen till begrepp som CRM, kundvård, relationer och 
nätverk. Vi fick snabbt ett intryck av att Mattias har ett ”väl utvecklat tänk” inom 
marknadsföring. Det tillsammans med hans bakgrund på reklambyrå ger, enligt oss, honom en 
fördel gentemot andra småföretag. Hammarkvist (1984) menar att marknadsföringsmix- 
synsättet har fått en status där det verkar som det knappast går att misslyckas om det planeras 
tillräckligt väl och sedan noga följer vad som händer på marknaden. Det här är inte heller 
något verktyg de talar om på Nyttomaten. Mattias är mer inriktad på CRM och 
relationsmarknadsföring. Han pratar mycket om att använda sig av sina kunders kontakter 
vilket är ett starkt tecken på nätverkstänkande. Det gör även att han slipper använda en alltför 
stor marknadsföringsbudget. Att sälja genom att ryktet om produkten sprids från mun-till-mun 
ökar även förtroendet för produkterna, anser vi. I RM däremot betonas kundlojalitet 
(Gummesson, 2002). Det är något som skapas genom att kunden inte känner sig påtvingad en 
produkt utan att inköpet faktiskt sker av egen vilja. Vi menar att det är viktigt för Nyttomaten 
att behålla en balans mellan de kunder som de själva värvar och de kunder som tidigare 
kunder värvar. Det får inte bli så att de helt förlitar sig på att nuvarande kunder ska ordna även 
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framtidens kunder. Som litet företag i en växande och varierande bransch är det viktigt att 
arbeta förutseende, konsekvent och med framförhållning.  
 
Företags problemfokus ligger oftast, enligt Hammarkvist (1984), på att ta fram en fungerande, 
marknadsanpassad produkt. Detta, anser inte vi, stämmer överens med Mattias sätt att arbeta. 
Nyttomaten är idag så säker på att deras produkt är bra och de som testar konceptet är nöjda. 
För att Nyttomaten ska lyckas är de nu mer fokuserade på själva lanseringen och 
varumärkesbyggandet. Tyvärr saknar de idag den stora marknadsföringsapparat som bl.a. 
Hammarkvist (1984) menar är så viktig.  
 
Samtidigt menar Feurst (1999) att det handlar om att göra det möjligt att låta kunden lära upp 
företaget. Att företaget lär sig mer och mer från och om sina kunder för att i sin tur kunna 
anpassa kommunikation och produkter till den enskilde kunden (Feurst, 1999). Vi menar att 
det bara fungerar till en viss gräns i praktiken. Som företag måste de ibland stanna till och 
reflektera över vilka signaler som sänds ut. Det är viktigt att kunderna och även de potentiella 
kunderna kan se en nytta i kommunikationen. Gummesson menar att kunden inte längre är en 
passiv mottagare och en värdeförstörare, utan en aktiv medproducent och värdeskapare. Värde 
uppstår när ett erbjudande leder till någonting som gör någon nöjd. Kundens uppgift som 
värdeskapare är särskilt tydlig inom tjänster och service, där kunden i olika grad deltar i 
produktionen och leveransen (Gummesson, 2004).  
 
För att utveckla detta ytterligare är det idag viktigt att företagen på marknaden har kundernas 
förtroende. I en tid när produkternas kvalitet är hög och tas för given, när konkurrensen tilltar 
på alla plan och kundrelationerna blir ytligare, finns en värdefull tillgång, kundens förtroende. 
Om ett företag eller varumärke skulle förlora en kunds förtroende kan det knappast vinna 
tillbaka honom/henne med reklam, prissänkningar eller ens produktutveckling. För att få 
tillbaka kundens förtroende krävs en attityd i företaget där kundens bästa, och därmed 
hans/hennes förtroende för företaget, går före årets vinst (Feurst, 1999). Nyttomaten har idag 
en fördel i att vara små. Det känns mer som ett familjeföretag vilket gör att de i vissa fall kan 
ha lättare att vinna kundens förtroende.  

5.1.2 Bearbetning av marknaden 

Enligt Mattias bearbetar Nyttomaten marknaden genom olika nätverk t.ex. Friskis & Svettis. 
Genom att finnas på de flesta av deras anläggningar i Stockholmsområdet är företaget synligt 
för många människor. Precis som Gummesson (2004) menar Mattias att nätverk inte har 
några gränser, de kan bli i princip hur stora som helst. Allt hänger ihop och påverkas på ett 
eller annat sätt. En av huvudprinciperna när det gäller bearbetning av marknaden för 
Nyttomatens del menar Mattias är att synas för så många människor som möjligt. Företaget 
använder även Internet, telefonförsäljning och mail för att nå ut. Problemet kring dessa 
verktyg är att relationen till kunden sällan blir så stark. Det är svårare att som kund binda 
starka band till ett företag där de inte träffat en fysisk person. Relationer utgör grunden för all 
marknadsföring (Gummesson, 2002). Dilemmat vid relationsmarknadsföring är just att det 
kräver tid och resurser från både kund och leverantör. Det vanliga idag är att relationerna 
istället rutiniseras och kompletteras med ett lojalitetsprogram eller en kundklubb. Dessa är 
sedan relativt lätta att kopiera eftersom de inte bygger på en personlig relation (Feurst, 1999). 
För Nyttomaten kan detta bli ett problem om de inte utvecklar sina relationer till något 
speciellt för kunden.  
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Den personliga och nära kontakten med kund blir speciellt viktig för Nytomaten då de hela 
tiden testar nya sätt att nå ut på. Det är av stor vikt att responsen tillbaka fungerar. Risken med 
denna strategi (eller avsaknad av strategi) är annars att de redan befintliga kunderna blir 
förvirrade av de olika budskapen och koncepten som sänds ut. De kan inte ta till sig det som 
gäller för just honom/henne. Det är lätt hänt att kunden inte uppfattar budskapet utan istället 
bara känner sig förvirrad.  
 
Genom hemsidan vill de skapa ett forum för kunderna att uttrycka sig och ge respons, vi tror 
att detta är ett bra verktyg för att låta kunderna lära upp Nyttomaten hur de ska arbeta och hur 
de lyckas med sina olika marknadsföringsmetoder. Här finns då även möjlighet att ifrågasätta 
och kritisera. 

5.1.3 Kundkontakt och målgrupp 

Nyttomaten vill idag lansera till så många som möjligt och så brett som möjligt. Det kan 
verka som ett steg tillbaka till 4 P och marknadsföringsmixen. Företaget arbetar med att bunta 
ihop sina individuella kunder till stora grupper och segment. Enligt Viktoria försöker de göra 
olika målgrupper och arbetar nu med att lägga tyngdpunkt på idrottsföreningar.  
 
Mattias och Viktoria anser att det idag finns ett stort antal målgrupper för Nyttomaten och 
Mattias pratar om att Nyttomatens koncept till och med skapat ett nytt segment, bland annat 
genom sin närvaro på Friskis & Svettis. På motionsanläggningar fanns det tidigare mest 
proteinbarer och kosttillskott. Dessa produkter är inte för vanliga människor som tränar inom 
rimliga gränser. Att lansera genom den här kanalen är entreprenöriellt då det fyllde ett behov 
som ingen annan tillfredställde. Det som saknas på anläggningarna och på flera andra ställen 
är kontakten med konsumenten som enligt relationsmarknadsföringen är så viktig. Den 
kontakt Nyttomaten har med sina kunder säger inte alltid så mycket om vad den slutliga 
konsumenten vill ha. Feurst (1999) menar att om de använder sig av 4 P så är kunden passiv 
och anonym medan säljaren är aktiv. Inom synsättet fokuseras även segmentring och 
gruppering av kunder. Vi menar att Nyttomaten inom detta område inte helt utvecklat sin 
relationsmarknadsföring utan lever kvar i den mer traditionella. För att nå ut till kunderna har 
de även använt sig av telefonförsäljning. Stanislaw menar att han genom denna 
försäljningskanal för det mesta blivit bra bemött men att det inte fungerade så bra. Det som 
varit positivt är att Nyttomaten är en ny idé och att det inte finns några andra som säljer 
samma saker.  

5.1.4 Upplevda hinder 

Som säljande företag upplever Nyttomaten en del hinder. Det första problemet som Viktoria 
nämner är att det är svårt att få tag på rätt personer hos kundföretagen. Det är inte alltid 
friskvårdspersonalen är de bästa att prata med, ibland kanske det är receptionisten som tar 
denna typ av beslut. Den stora variationen mellan kundföretagen gör det svårt för Nyttomaten 
att hitta en generell mall som gäller alla. Här är relationsmarknadsföring och 
nätverkstänkandet oerhört centralt. Hon nämner vidare att de försöker att kontakta den 
ansvariga personen som sedan kan nå ut till resten av företaget. Ett exempel på detta är den 
utvecklingsnämnd som vi varit i kontakt med. Här fungerade nätverkstänket som det bör göra. 
Efter att första avdelningen tagit in en box spred sig konceptet och fler avdelningar blev 
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intresserade. Det viktiga här anser vi är att balans råder mellan egenvärvade kunder och nya 
kunder som existerande kunder värvar.  
 
Ett annat hinder är den långa beslutsprocess som finns hos kunderna, enligt Nyttomaten. Det 
kan tyckas märkligt eftersom det handlar om ett relativt billigt inköp. Det är en produkt som 
inte behöver diskuteras på högsta nivå i företaget för att tas in. Men det ska även poängteras 
att det kan bero på de företag som kontaktats. För att nå ut till så många som möjligt har 
Nyttomaten fokuserat på stora företag eller organisationer och diverse kommuner. Att 
beslutsprocessen är lång här beror nog snarare på organisationerna än på Nyttomatens 
koncept.  
 
Enligt Viktoria saknar Nyttomaten idag resurser för att nå ut på bästa sätt. Detta är inget 
ovanligt problem för mindre företag. Hammarkvist (1984) menar att problemet ofta mer 
ligger i att ta fram en fungerande och marknadsanpassad produkt. Sedan är det bara för de 
större företagen att låta marknadsföringsapparaten arbeta. Det är här problemet är synligt även 
för Nyttomaten. Ett billigare sätt att komma i kontakt med så många företag som möjligt var 
för dem att satsa på telefonförsäljning. Problemet med detta är att folk är trötta på denna typ 
av kontakt. Enligt Stanislaw däremot är detta inte det stora problemet eftersom han ansåg att 
han blev bra bemött av de flesta. Problemet enligt honom, är däremot att få personerna att 
nappa på erbjudandet. Även i perioder när de erbjudit kunderna fraktfri leverans och full 
returrätt har de haft problem med att få personerna att beställa. Vi anser att det troligen beror 
på att personerna är rädda för att testa nya saker, att de inte gillar förändringar och att det är 
bekvämast att ha det som de alltid haft. Vi tror även att personerna är rädda för att bli lurade 
och har svårare att lita på en telefonförsäljare.  
 
Enligt Nyttomaten nämner ofta kunderna att deras största bekymmer när de tar in konceptet 
på företaget är oron över att det ska förekomma svinn. Mattias menar att det kan kännas som 
ett orosmoment att kollegorna kan ”stjäla” ur boxen utan att betala. Återigen syns det hur 
viktigt det är att företaget försöker ha en nära kontakt med sina kunder för att lösa problemen. 
De har sedan starten ändrat betalningsrutiner för att underlätta vilket är ett tecken på att de 
lyssnar till sina kunder. Gummesson (2002) menar med sin lojalitetsstege att en kund som 
känner att de litar på företaget och återkommer blir en klient. Sista steget på stegen är att 
kunden blir marknadsförare för leverantören. På det här viset bör Nyttomaten arbeta. Genom 
att sträva efter nöjda kunder, växer sig relationen starkare och dessa kunder pratar sedan gott 
om företaget. Det ger företaget gratis reklam och är ett smart och effektivt sätt att värva 
kunder på så länge som det finns en balans.  

5.2 Kundföretag 

5.2.1 Behov 

När vi talat med respondenterna visar det sig att det är olika behov som de avser att fylla med 
samma koncept och att behovet uppstått på olika sätt. Enligt Gadde (1998) specificeras det 
behov som skall fyllas i ett första steg i inköpsprocessen. 
 
På några av arbetsplatserna är det de anställda som specificerar vilket behov som finns, det är 
deras efterfrågan som ligger tillgrund för vad som köps in. Det här var särskilt synligt på 
Svenska Spel. Där är det ofta just de anställda och deras uttalade önskemål som styr vad som 
finns i deras varuautomater. Camilla Jansson på ”Lyftet” säger att de vill ha någonting att 
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erbjuda de som kommer dit och tränar. Vissa har ibland inte hunnit med att äta eller så är de 
lite sugna efter att de har tränat. På Visionscenter i Helsingborg var det ett annat behov de 
avsåg att fylla. Verksamhetschefen Maria beskriver att det behövdes ett nyttigare mellanmål 
till personalen som kontrast till kakor och bullar och Andreas på Utvecklingsnämnden i 
Helsingborg säger samma sak.  
 
På Skatteverket är det inte slutförbrukarens behov eller efterfrågan som styr i samma 
utsträckning. Lena återkommer flera gånger till att hennes uppgift som friskvårdsansvarig är 
att försöka påverka människors kostval och tillhandahålla nyttigare och bättre alternativ. Även 
Jenny på Manpower Hälsopartner, Birgitta på Ulricehamns kommun och Linnea på 
Vimmerby kommun har en påverkande och förebyggande roll. Lena påpekar att det ändå är 
upp till var och en vad de äter och Linnea säger att hon inte är ute efter att tala om för folk vad 
de ska välja. Ambitionen är istället att om den anställde söker ett nyttigare alternativ så ska 
det finnas lätt tillgängligt.  
 
De olika formuleringarna av vilket behov som finns ser olika ut på företagen. I några fall 
finns det en medvetenhet hos de anställda som efterfrågar nyttigare alternativ till godis och 
fika på sin arbetsplats. På andra ställen som på ”Lyftet” och Utvecklingsnämnden i 
Helsingborg är det beslutsfattare som upptäckt ett behov eller snarare vill påverka och 
tillhandahålla nyttigare mellanmålsalternativ. Här handlar det inte alls om den rationella 
analys av ett behov som exempelvis Jacobsen & Thorsvik (2002) talar om. För några av 
respondenterna som Birgitta på Ulricehamnskommun, Linnea på Vimmerby kommun, Lena 
på Skatteverket och Jenny på Manpower Hälsopartner är det klart uttalat att det ingår i deras 
arbetsuppgifter att påverka de anställda och uppmuntra till en hälsosammare livsstil. Där kan i 
någon form analysen av behovet ske mer formellt. Trots detta verkar det som att förankringen 
av konceptet går bättre där behovet uttryckts direkt av de anställda, då både Linnea och 
Birgitta beskrivit hur svårt det varit att få de anställda att tänka om i nyttigare banor. 
 
Oavsett vilket behov som avses att fyllas och vem som tar initiativ samt specificerar behovet 
så visar alla respondenter att det är viktigt att den som köper in har direktkontakt med 
slutförbrukarna (Rosell, 2001). Det här är något som visar sig särskilt tydligt på Svenska Spel 
där samspelet mellan medarbetarna och Mai som beslutsfattare verkar fungerar särskilt bra. 

5.2.2 Informationssökning  

Steg två i den rationella beslutsmodellen handlar om insamling och analys av relevant 
information (Hatch, 2002). Utifrån vilket behov de olika respondenterna upplevde så skiljer 
det sig hur de sökte information. Men det är inte bara behovet som styr hur information söks, 
sorteras och utvärderas. Alla människor kan ta in information och ta ställning till information 
men vi gör det på olika sätt. Vi tar in information med hjälp av våra fem sinnen och bildar oss 
en uppfattning om situationen. Ibland behandlar vi informationen logiskt men lika ofta 
använder vi oss av tumregler eller ren intuition. (Edlund & Högberg, 1986). Man måste också 
vara medveten om är att människans förmåga att hantera information och värdera alternativ 
och konsekvenser är klart begränsad. Det gör att perfekt rationalitet i praktiken är omöjlig 
(Jacobsen & Thorsvik, 1998). Respondenterna beskriver hur de kom i kontakt med 
fallföretaget, om och hur de sökt information och ifall de stött på några svårigheter att hitta 
den information de sökte.  
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Mai på Svenska Spel berättar att hon fick ett mail från företagets friskvårdsansvarige som i 
sin tur blivit uppringd av Nyttomaten. Mai och hennes anställda tittade igenom materialet och 
ringde sedan upp Nyttomaten för att boka ett möte då Mattias kom dit. Linnea berättar att hon 
också blev kontaktad av Nyttomaten, fast via mail. Hon tyckte att konceptet passade bra in på 
personalkafeterian så hon ringde upp Nyttomaten. Det var en ren lyckträff att mailet kom just 
då säger Linnea för hon hade inte sökt information om något liknande koncept och hade inte 
heller någon ambition att göra det. Däremot har hon kollat sortimentet hos en leverantör av 
större automater men tycker att det är en ganska stor investering att binda upp sig för. 
 
De övriga respondenterna tycks inte heller ha sökt aktivt trots att de i olika utsträckning och 
på olika sätt upplevt ett behov något slags nyttigare mellanmålsalternativ. Camilla på ”Lyftet” 
berättar att hon kom i kontakt med Nyttomaten av en händelse. Den fanns på Friskis & Svettis 
där hon och en kollega tränade. På ”Lyftet” hade de vid tillfället proteinbars men de gick inte 
så bra och sedan var det roligt att prova något annat. Så Camilla och hennes kollega gick in på 
nätet och kollade där. Camilla har inte tyckt att det varit svårt att hitta alternativ som fyller 
deras behov. Andreas på Utvecklingsnämnden i Helsingborg berättar att det från början inte 
var hans förslag att ta in en box på företaget. Det började med att friskvårdsmassören sett en 
annons i någon friskvårdstidning och tyckte att det verkade vara ett bra alternativ. Både Mai 
och Andreas har fått tips om Nyttomatens koncept av andra medlemmar i organisationen. Det 
visar på hur det i alla organisationer försiggår en ständig, systematisk sortering och gallring 
av information (Jacobsen & Thorsvik, 2002). I de här fallen har de valt att närmare titta på 
Nyttomatens koncept medan något annat alternativ möjligen gallrats bort. 
 
Vid första anblicken kan det verka märkligt att så lite informationssökning skett trots att ett 
uttalat behov av nyttigare mellanmålsalternativ efterfrågats och att flera av respondenterna har 
som sin uppgift att arbeta för att främja hälsofrågor. Som respondenterna uttrycker det så 
tyder detta i det är fallet inte på att det finns för mycket information att ta ställning till utan 
det verkar snarare som att de inte riktigt vet vad de skulle söka efter för att fylla behovet. Det 
här tror vi helt enkelt beror på att Nyttomaten är så tidiga i en utveckling av att tillhanda hålla 
nyttigare mellanmålsalternativ, det finns inga liknande koncept.  
 
Val mellan olika alternativ fattas alltid under en viss osäkerhet och det är aldrig helt säker om 
all relevant information har kommit med (Jakobsen & Thorsvik, 2002). Det verkar inte vara 
något problem i respondenternas fall. Ingen av dem har gjort någon omfattande 
informationssökning och Andreas på Utvecklingsnämnden i Helsingborg säger också att 
eftersom det rör sig om så små summor var det ingen idé att göra någon research. De tog bara 
första bästa alternativ. Maria, som arbetar på en annan avdelning såg boxen hos Andreas. Hon 
har inte tidigare sökt information kring nyttigare mellanmål utan det var först när hon såg 
Nyttomatens box hos Andreas som hon blev intresserad. Maria ringde Nyttomaten och fick 
sedan även en mailadress att använda. Idag sker kontakten på båda sätten. Att personerna inte 
söker information menar vi tyder på att det här handlar om ett koncept som visserligen finns 
ett behov av, men som inte är viktigt för företaget i någon aspekt som uttrycks i inköpsteorier. 
I teorierna talas det vanligen om inköp av material eller produkter till företagets 
produktionsprocess vilka då också står i direkt relation till företagets resultat.  
 
Birgitta på Ulricehamns kommun berättar att de som organisation är med i FIA (Friskvård i 
Arbetet), det var genom denna organisation hon kom i kontakt med företaget där hon såg en 
annons. Hon har tidigare sökt efter ett alternativ till godisautomaten på arbetsplatsen men inte 
hittat något passande. Hon menar att det inte finns så mycket som är bra.  
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Jenny på Manpower Hälsopartner kom också i kontakt med Nyttomaten via annons. Hon 
berättar att det skedde av en händelse, hon såg i någon av sina fitnesstidningar en notis om 
Nyttomaten. Inte heller här handlade det om någon aktiv sökning efter nyttigare 
mellanmålsalternativ, även om det är något hon vill erbjuda sina uppdragsgivare. Helst vill 
hon egentligen tillhandahålla nyttiga mellanmål i form av en fräsch smörgås eller dylikt men 
det är svårt att hitta. Lena på Skatteverket säger att hennes arbete handlar om att söka 
information i hälsofrågor och det var i samband med detta som hon kom i kontakt med 
Nyttomaten. Hon minns inte riktigt var, om det var på någon av de otaliga hälsosajterna eller 
kanske tidningen Hälsa. Hon letade inte specifikt efter ett måltidskoncept utan upptäckte även 
hon Nyttomaten av en händelse.  

5.2.3 Beslut  

När behovet uppmärksammats och relevant informationen samlats in är det dags att fatta 
beslut (Hatch, 2002). En vanlig faktor som förekommer vid studier av beslutsfattande är 
rationalitet. Rationaliteten förutsätter att på ett väl genomfört beslutsfattande följer en väl 
fungerande beslutsprocess (Adelbratt, 2004). Eftersom de flesta av undersökningens 
respondenter kom i kontakt med Nyttomatens koncept av en händelse och att det inte handlar 
om stora summor eller en produkt som är viktig för produktionsprocessen var det inte heller 
ett stort beslut för respondenterna att fatta. Beslutsfattandet ter sig i det här fallet mer 
slumpartat än rationellt. 
 
I idealfallet beskrivs beslutsfattande i organisationer som att aktörerna har organisatoriska mål 
som utgångspunkt (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Det här kan stämma in i det fall då 
respondenten arbetar i en större organisation med uttalat hälsofrämjande profil eller där 
personen har som arbetsuppgift att stödja dessa frågor. Detta gäller tillexempel Lena på 
Skatteverket, Jenny på Manpower Hälsopartner och Linnea på Vimmerby kommun. De kan 
på detta sätt sägas ha organisatoriska mål för sitt uppdrag. Mai på Svenska Spel säger att 
organisationen som hon representerar genomsyras av idrott och hälsa och Andreas på 
Utvecklingscenter i Helsingborg säger att nyttig kost ligger i linje med organisationens 
inriktning. Detta kan också sägas ligga i linje med de organisatoriska målen, beroende av hur 
dessa är formulerade i hälsofrågor. Eftersom beslutet fattas i respondenternas yrkesroll så 
verkar det alltså som att vissa organisatoriska mål inom hälsoområdet påverkar att 
Nyttomatens koncept köps in.  
 
Hur beslutet fattats, skiljer sig mellan de olika kundföretagen. Det är skillnad när ett beslut 
ska fattas då en grupp individer, en organisation, ska fatta beslut jämfört med när en individ 
fattar ett beslut. Det kan också uppstå speciella problem i samband med detta (Edlund & 
Högberg, 1986). Vissa av respondenterna hade själva mandat att fatta beslut om inköpet men 
flera valde att rådfråga sina medarbetare. Då beslutsfattande alltid sker i ett visst sammanhang 
och valen beror på hur denna omgivning uppfattas (Edlund & Högberg, 1986) (Jacobsen & 
Thorsvik, 2002) så spelar även organisationskultur och organisationsstruktur en roll. 
Individen eller gruppen som fattar beslutet måste beakta vad det passar sig att göra inom de 
strukturella och kulturella ramar som organisationen ger (Jacobsen & Thorsvik, 2002). För 
undersökningens respondenter verkar detta innebära att de köper in konceptet i enlighet med 
medarbetarnas önskemål och behov och/eller i enlighet med de ramar för hälsofrågor som 
organisationen ger.  
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I flera fall togs det ett gemensamt beslut på arbetsplatsen för om konceptet skulle tas in eller 
inte. På Ulricehamn kommun diskuterade Birgitta med personalen för att förankra idén. Hon 
menar att det är känsligt att ta bort godiset och behövde därför kontrollera med alla att de 
tyckte att det här var ett bra alternativ. När de väl beslutat att det var ett bra alternativ att ta in 
tillfrågades chefen. Eftersom det är en kostnad innan alla pengar kommit in krävdes ett 
godkännande från servicehuschefen. Här lät de även personalen välja vad de ville ha med i 
boxen utifrån ett grundsortiment, de strävade efter att det skulle passa alla. Linnea på 
Vimmerby kommun berättar hur hon förankrade idén hos medarbetaren i kafeterian och 
därefter tog hon upp det med personalchefen då hon själv inte har befogenheten att fatta 
beslutet. 
 
På Utvecklingsnämnden i Helsingborg rådfrågades de anställda på ett personalmöte och sedan 
tog de in en box för att testa. Beslutet fattades slutgiltigt av Andreas ensam. Maria på 
Visionscenter i Helsingborg har rätt att fatta den här typen av beslut själv, men rådfrågade 
ändå sina grupp- och enhetschefer. De kom överens om att göra ett försök. På Svenska Spel är 
medarbetarna mycket aktiva för att påverka vilket utbud som finns i form av mat och dryck. 
Mai berättar att i slutändan är det ändå restaurangen som bestämmer vad som finns i 
automaterna och beslut fattas av restaurangpersonalen i samråd med Mai. På ”Lyftet” 
skickade Camilla ett mail till sjukhusets idrottsförening för att kontrollera att de kunde ta in 
konceptet. På det sättet fick de klartecken. Hon berättar att när det gäller så här små summor 
får de välja och beställa själva på gymmet annars så hör de efter med idrottsföreningens 
kassör, eller tar upp det i styrelsen. 
 
Inom Skatteverket görs upphandlingar centralt för organisationen så för att slippa byråkrati så 
fattade Lena själv beslut och beställde en Minibox till motionsanläggningen. I sådan liten 
skala kunde hon själv ta ansvar för att köpa in, fylla på och hantera pengarna i boxen. Det 
finns också stora varuautomater på Skatteverket. Dessa sköts externt och har tagits in via 
central upphandling. Jenny på Manpower Hälsopartner har en utredande och rådgivande 
funktion i förebyggande syfte för sina uppdragsgivare. Detta innebär att hon ger förslag till 
företagen och det är de som fattar beslutet om vad som ska göras och vad som ska tas in. 
 
Inte heller i beslutssituationen verkar respondenterna följa ett strikt rationellt och 
nyttomaximerande handlande. Andreas visar särskilt tydligt att beslutsfattandet här är 
satisfierande. De hittar ett alternativ som är tillräckligt bra och söker då inte andra alternativ. 
Här spelar det förmodligen också in att det idag inte finns några koncept som liknar 
Nyttomatens. Att konceptet är så nytt och ovanligt kan vara en anledning till att 
beslutsfattarna vill förankra beslutet då de här varorna på sätt och vis konkurrerar med de 
alternativ de anställda är vana vid.  

5.2.4 Utvärdering 

Som en del av det sista steget i beslutsfattarprocessen ingår även en utvärdering av hur 
inköpet fungerat (Wallström, 2002). 
 
Mai på Svenska Spel har ständig den direkta kontakten med slutförbrukarna av produkterna 
(Rosell, 2001). Hon vet vad som efterfrågas och även hur en produkt fungerar genom den 
dagliga kontakten med företagets anställda. Även Maria på Visionscenter i Helsingborg har 
en klar uppfattning och säger att de i dag är nöjda med sin box, men kan ibland känna att de 
saknar variation på produkterna. Annars är utvärdering sällan en så omfattande procedur som 
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den beskrivs i litteraturen (Adelbratt, 2004). Kundens nöjdhet beror på hur förväntningarna på 
produktens funktion varit före inköpet men även personens övergripande känsla för produkten 
efter inköpet (Solomon et al, 2002).  
 
Ingen av respondenterna verkade ha några större förväntningar på hur konceptet skulle 
fungera, vare sig med hantering av pengar eller påfyllning av produkter. Det här kan bero på 
att de inte hade några liknande alternativ att jämföra med. De kan även påverkas av att 
konceptet inte krävde särskilt mycket engagemang och funderingar i sig och att det inte har 
någon påverkan på effektivitet och produktivitet i kärnverksamheten.  
 
Mai på Svenska Spel och Andreas på Utvecklingsnämnden i Helsingborg säger att 
försäljningen till en början rullade på riktigt bra, ”det var väl nyhetens behag”, men efter ett 
tag upplevde de en viss stagnation. Camilla på ”Lyftet” säger att konceptet fungerar bra och 
tycker att det är bra att kunna kombinera själv vilka produkter de vill ha i boxen och det har 
hon och hennes kollegor tänkt göra utefter vad som säljer bäst.  
 
Lena på Skattemyndigheten berättar att Miniboxen stod vid den obemannade 
motionsanläggningen i ca 4-5 månader. Hon fick några enstaka positiva kommentarer men 
ingen har kommenterat att hon tagit bort den. Det här är annars hennes ”verktyg”; att hon 
smyger in hälso- och friskvårds företeelser i organisationen. Det sprider sig och skapar sedan 
ett behov. Men det har inte har hänt med Nyttomaten. Hon säger också att även om ingen 
säger sig ha saknat boxen så tog ju faktiskt produkterna slut. Jenny på Manpower 
Hälsopartner har för kort erfarenhet av konceptet för att kunna uttala sig. Egentligen tycker 
hon att också Nyttomatens produkter innehåller för mycket kalorier. Det behövs inte som 
normalperson utan det bästa alternativet är egentligen en frukt. Hon tycker inte heller att de är 
tillräckligt stadiga och matnyttiga. Kafeterian i stadshuset i Vimmerby har haft boxen nu 
under våren och Linnea kan inte avgöra om det är ett litet antal användare som köper mycket 
eller många som handlar litet. Men det rullar på, säger hon. 

5.2.5 Upplevda hinder 

I inköpslitteraturen handlar hinder mycket om svårigheter i samarbetet eller synen på sina 
leverantörer (Gadde, 1998), hinder i förändringen i relationen mellan kund och leverantör 
eller olämplig organisatorisk utformning i form av grad av centralisering eller decentralisering 
(Axelsson & Laage-Hellman, 1991). Därtill ses det som ett problem och hinder i den 
traditionella ekonomiska teorin om beslutsfattaren inte kan agera rationellt. 
 
De hinder våra respondenter ser är av helt andra slag än vad som nämns i litteraturen. De 
handlar mer om funktionalitet och hur praktiskt de upplever att konceptet fungerar. Här syns i 
något fall svårigheter i att hitta produkter som fyller ens behov. I litteraturen antas det i 
enlighet med det rationella synsättet att marknaden består av många aktörer på såväl köp- som 
säljsidan (Axelsson & Laage-Hellman, 1991) vilket ju inte är fallet här. Jenny på Manpower 
Hälsopartner vill egentligen helst tillhandahålla nyttiga mellanmål i form av en fräsch 
smörgås eller dylikt. Men det säger hon är svårt att hitta någon som kan leverera. 
 
Camilla på ”Lyftet” tror att det är viktigt med variation, att produkterna ändras. Visst är det en 
del som vill ha kvar det gamla, men det går inte att vara alla till lags. De får på något sätt 
prova sig fram vad som går bäst. Lena på Skatteverket har själv ansvarat för att boxen vid 
motionsanläggningen fungerat. Däremot säger hon att det inte skulle fungerar att sätta en 
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Minibox i husets alla fikarum (eller vid personalentrén). Det blir för besvärligt och arbetsamt 
att hitta någon på varje plan som tar ansvar för boxen, beställer varor, fyller på och redovisar 
pengarna. Hon säger att det är ett stort bekymmer också att behöva gå till banken och sätta in 
pengarna. Här är Andreas på Utvecklingsnämnden av en annan åsikt. Han är den enda av 
respondenterna som uttalat tycker att betalningen är upplagd på ett smidigt sätt. Han ser i 
övrigt inte heller i dagsläget några problem med svinn eller påfyllning. Det enda han nämner 
är att de själva hade någon av boxens produkter till ett billigare pris i cafeterian så istället för 
den valde de andra produkter till boxens sortiment.  
 
Det här med beställningarna tycker Linnea har varit besvärligt. Det tar tid att se vilken 
produkt som går bäst och när de väl beställer vill de ta in lite extra för att fylla upp det som 
går snabbast. Detta gjorde att något som inte gick alls visade sig ha kort datum och bara var 
att slänga. Dessutom är det flera produkter som är okända. Kelloggs och mörk choklad känner 
folk igen men sedan är de lite rädda att prova. Linnea tror också att de är mindre benägna att 
ta till sig nyheter och förändringar på landsorten än i en större stad.. 
 
Förutom det rent funktionella verkar det också påverka respondenternas upplevda hinder hur 
beställningen av konceptet ligger i linje med deras uppdrag eller arbetsuppgifter om 
hälsofrågor är deras huvudsyssla eller om de helt enkelt bara har möjlighet att besluta i sådana 
här frågor. Lika mycket ser det ut att ha betydelse hur stor arbetsplatsen är och om de har 
boxen i anslutning till en restaurang eller kafeteria där det faller sig mer naturligt att 
personalen där tar ansvar för konceptet.  

5.3 Sammanfattning av analys 
Nyttomatens strategi med att hela tiden testa nya metoder och medier för att synas anser vi 
kan vara riskabelt. Risken med detta sätt att arbeta är att kommunikationen upplevs som 
splittrad och att kunderna blir förvirrade av att det kommer flera och olika budskap från ett 
och samma företag. Däremot tror vi att Nyttomaten har stor fördel av Mattias bakgrund inom 
reklambranschen. Han har ett ”väl utvecklat tänk” inom marknadsföring och är inriktad på 
relationsmarknadsföring och nätverkande. Precis som Feurst (1999) nämner är Mattias 
medveten om att det handlar om att vinna kundens förtroende. Även Gummeson (2002) 
menar det är viktigt med lojala kunder som i ett senare skede kan bli marknadsförare av 
företaget. Viktoria pratar om att det är svårt att nå rätt person på företagen och att det är svårt 
att arbeta fram en fungerande mall då alla företag fungerar på olika sätt. Beslutsprocessen hos 
kundföretagen ses även det som ett hinder. Vi anser att detta främst beror på den typ av 
företag som Nyttomaten kontaktar då varan i sig inte är en stor investering. Ett annat hinder 
för Nyttomaten att synas är de begränsade resurserna. Annonsering är till exempel uteslutet på 
grund av den höga kostnaden i förhållande till dess effektivitet.  
 
När det gäller kundföretagen menar de ofta att de inte sökt aktivt efter en lösning på behovet 
att ersätta eftermiddagsfikan med något nyttigare. De menar, till skillnad från Nyttomaten, att 
det inte är ett svårt eller långdraget beslut att ta in konceptet. Beslutsfattandet är mer 
slumpartat än rationellt (Adelbratt, 2004) mycket beroende på att det är en mindre investering. 
Däremot har många av beslutsfattarna först rådfrågat sin personal. När det gäller de hinder 
som kundföretagen upplever stämmer det sällan överens med det som nämns i litteraturen. 
Respondenterna pratar mer om variation i boxar, beställningsproblem och 
kassahanteringsbekymmer.  
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6 Slutsatser 

För att svara på uppsatsens frågeställning och uppfylla dess övergripande syfte presenteras 
här de slutsatser uppsatsarbetet lett fram till genom tolkning och analys av insamlat material.  
 
Hindren ett säljande företag stöter på kan förstås vara många beroende på i vilket 
sammanhang företaget verkar. Att folk verkar trötta på information som de inte önskar eller 
söker har flera gånger nämnts. Det verkar finnas en mättnad och en gräns för hur mycket och 
vilket slag av information en person orkar och vill ta in. Detta är kanske speciellt tydligt inom 
B2B när de verkar i en organisation och har fullt upp med sina dagliga rutiner ändå. Det finns 
vare sig tid eller engagemang för varor, tjänster eller information överlag som inte är direkt 
kopplat till personens arbetsuppgifter eller arbetssituation. I värsta fall ses informationen som 
ett intrång på personens redan begränsade tid.  
 
Även när Nyttomaten når fram med sitt budskap stöter de på hinder i form av hur invanda 
mönster påverkar personer. Detta gäller framförallt då budskapet handlar om en ny vara eller 
tjänst eller som i Nyttomatens fall en helt ny nisch. Att ändra folks vanor tar tid och kräver ett 
aktivt engagemang, som hos Linnea på Vimmerby kommun eller Birgitta på Ulricehamns 
kommun, vilka har som sina arbetsuppgifter att påverka sina medarbetare att välja nyttigare 
alternativ. Det gäller även om kunden inser att varan eller tjänsten förbättrar exempelvis 
arbetssituationen eller hälsan. Det är alltid lättare, och framförallt bekvämare att till exempel 
fortsätta arbeta som de alltid gjort och göra sina inköp från leverantörer de arbetat med länge. 
Många är helt enkelt för bekväma för att prova nya sätt vilket skulle innebära att de måste ta 
ställning till ny information och fatta nya beslut.  
 
Viljan till förändring kan vara än mindre om varan eller tjänsten de möter är helt ny i sitt slag 
och den kanske rent av ifrågasätts. Det här blir särskilt tydligt med nya och okända varor och 
tjänster där de som i Nyttomatens fall inte har en lång historia eller ett känt varumärke att visa 
upp som ett slags referens. Det är då enklare för det potentiella kundföretaget att rutinmässigt 
fortsätta köpa in gamla kända varor som de vet efterfrågas av medarbetarna även om de vet att 
det är ohälsosammare. Därigenom slipper de också ta ställning till ny information och fatta 
nya beslut. Engagemanget för att köpa in konsumtionsvaror är förmodligen inte heller lika 
starkt som vid inköp av insatsvaror till företagets produktion. Medan konsumtionsvarorna är 
mer eller mindre en tjänst som företaget tillhandahåller sina medarbetare eller gäster så är 
insatsvarorna ofta helt vitala för företagets produktionsprocess och resultat.  
 
Ett hinder uppstår också om företagets kommunikation är otydlig med vad de faktiskt 
erbjuder. Även om Nyttomaten har sin identitet klar för sig kan det hända att 
kommunikationen av den eller kring företagets varor eller tjänster inte framgår lika tydligt 
eller konsekvent. Ett annat hinder vi sett är om företagets kommunikation är spretig, alltså 
tycks gå i flera olika riktningar eller ändra sig allt för snabbt för att kunderna ska hinna 
uppfatta det. Otydligheten uppstår om kommunikationen ändras alltför ofta och om företaget 
saknar en klar strategi och långsiktig plan för hur de ska marknadsföra sig. Det samma gäller 
erbjudandet, alltså själva konceptet, varan eller tjänsten. Det här kan leda till förvirring och att 
kunden inte förstår vad varumärket står för eller hur informationen ska tolkas. I 
marknadsstrategin bör också företaget ha klart för sig vilka verktyg som ska användas i 
kommunikationen. Nätverk har vi sett varit viktigt i Nyttomatens tänk och detta visar sig 
också vara av stor vikt i teorin för att både nå ut med sitt erbjudande, kommunicera och skapa 
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starka relationer. Även om sätten att nå ut kan variera och utvecklingen hela tiden går framåt 
med nya tillgängliga kanaler så är det viktigt att vara säker på att de verktyg som används för 
att marknadsföra sig och informera kunden är effektiva. Oftast är det effektivare att använda 
medier som vänder sig och talar till en större grupp potentiella kunder samtidigt. Det 
småskaliga att kontakta kunderna en och en är personligare och kan i och för sig knyta 
starkare band för långsiktiga relationer. En klar och konsekvent strategi gör också att det blir 
lättare för kunden att veta var han eller hon kan söka information och vad företagets står för, 
vad de får. En tydlig och strukturerad kommunikation gör kundföretagets 
informationsinsamling, beslutsfattande och utvärdering enklare.  
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7 Avslutande diskussion 

I kapitlet vill vi diskutera huruvida de hinder vi upptäckt genom uppsatsarbetet kan 
förekomma i andra branscher och sammanhang. 
 
Vårt övergripande syfte med denna uppsats är att öka vår och det säljande företagets 
förståelse för vilka hinder som finns i mötet och kommunikationen mellan företag och 
kundföretag vid marknadsföring och försäljning av konsumtionsvaror på den svenska 
marknaden. Vilka hinder som upptäckts har presenterats i empiri, analys och slutsatser. Även 
om dessa hinder framförallt är giltiga i just den här undersökningen och för vårt fallföretag så 
tror vi ändå att de kan sättas in i ett större sammanhang och gälla för andra företag. 
 
Att folk är trötta på information som de inte önskar eller söker har flera gånger nämnts av vårt 
fallföretag som ett hinder. Det tror vi är ett vanligt problem som många företag brottas med 
oavsett bransch eller företagsstorlek. Vi utsätts dagligen för stora mängder information som vi 
sållar både medvetet och omedvetet och det gäller i dagens samhälle att hitta olika sätt och 
kanaler att kommunicera genom som inte upplevs som påträngande eller störande.  
 
Dessutom verkar det som att det har betydelse för inköpsprocessen hur viktig varan är för 
företaget. I en bransch där konsumtionsvaror säljs B2B är dessa primärt en tjänst till 
kundföretagets anställda eller gäster. Skillnaden på engagemang för konsumtions- eller 
insatsvaror ligger i dess funktion i företaget och hur de senare faktiskt påverkar företagets 
produktion och resultat direkt. Därigenom blir engagemanget för att söka information om 
dessa och köpa in rätt varor till rätt pris och i rätt tid viktigare precis som litteraturen 
beskriver. Det här begränsar ett företags möjligheter att nå fram med sin kommunikation och 
det som säljs kan rent av ses som en onödig kostnad till skillnad från varor som ges ett större 
engagemang och köps in direkt för kundföretagets produktionsprocess. 
 
Ett problem vårt fallföretag upplevt och som många andra nystartade företag stöter på är att de 
har ett okänt varumärke. Här handlar det om att ha tålamod och arbeta efter en långsiktig 
strategi. För att varumärket ska kännas trovärdigt och relevant handlar det både om 
konsekvens och tro på det företaget gör. Detsamma gäller när ett företag kommunicerar sitt 
erbjudande eller sin marknadsstrategi. Ändrar de sin marknadsföring eller sin vara allt för ofta 
blir det svårt för de potentiella kunderna att förstå vad som erbjuds och vad varumärket står 
för. Det här innebär direkt att marknadsbearbetningen kräver mer resurser och blir mer 
utdragen. För nya företag handlar det ju ofta om att presentera ett helt nytt budskap eller varor 
och tjänster som är nytänkande och kanske rent av bryter gamla vanemönster. Precis som att 
bryta invanda mönster tar det tid att bygga upp ett stabilt varumärke som visar var företaget 
står.  
 
Det går inte att idag, när det cirkulerar så stora mängder av information, byta budskap eller 
vara otydlig med vad förtaget vill, erbjuder eller står för. För att sedan lyckas med sina 
relationer krävs ett starkt engagemang från både säljande och köpande företag. Det handlar 
om att möjliggöra win-win situationer där båda parter ger och tar och aktivt verkar för att 
skapa långsiktiga relationer. Detsamma gäller de nätverk företagen verkar i. Det går inte att 
bara delta utan det krävs ett engagemang och en vilja för att lyckas skapa det de har som mål. 
Att tänka i nätverk har visat sig viktigt både i teorin och för vårt fallföretag. Det här tror vi 
också gäller i de allra flesta situationer, oavsett bransch. 
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För alla företag handlar det om att när problem uppstår måste de vara lyhörda för och vilja 
hjälpa kunden att lösa dessa. Det bör finnas en ömsesidig respekt mellan företagen. Det 
handlar om att båda aktörerna ska vinna på situationen och att kunden ska vilja lära upp det 
säljande företaget och ge dem chansen till upplärning. Det är lika viktigt för alla företag 
oavsett vara eller tjänst, att lära känna sin kund och veta vad denna efterfrågar. 
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8 Reflektioner över studiens genomförande  

Kapitlet ger en återblick över uppsatsarbetets genomförande. 
 
När vi började arbetet med studien hade vi inledningsvis problem att formulera en bra 
frågeställning att utgå ifrån. Vi hade före uppsatsens början introducerats till fallföretaget och 
hade problem med att veta hur vi skulle ta oss an problemet och behandla informationen på 
bästa sätt. Vår önskan med studien har varit att själva lära oss så mycket som möjligt men att 
samtidigt hjälpa fallföretaget. Inledningskapitlet med problemets bakgrund och diskussion har 
vi flera gånger tänkt igenom och bearbetat för att verkligen komma till kärnan av vad som 
skulle undersökas och varför det var intressant. Vi startade samtidigt en ivrig insamling av 
teorier inom flera olika områden som vi trodde skulle vara relevanta för hur vi skulle ta oss an 
problemet och genomföra undersökningen. Inte heller metodkapitlet var något större problem 
när vi väl landat med hur undersökningen skulle genomföras och släppt fokus på metodteori 
och istället inriktat oss på att beskriva hur vi faktiskt gått tillväga.  
 
I de genomförda intervjuerna valde vi att samtala kring ett antal utvalda teman från teorierna. 
Detta tror vi var det bästa sättet eftersom personerna då själva fick berätta vad de ansåg viktigt 
utifrån sin professionella roll och därigenom minskade vår möjlighet till påverkan även om vi 
var måna om att styra samtalen för att säkerställa att våra frågor besvarades. Urvalet av 
personerna på kundföretagen gjordes av fallföretaget. Som nämnts i metodkapitlet tror vi inte 
att detta nämnvärt påverkat urvalet eller svaren då vi inte tror att fallföretaget under sin korta 
tid hunnit skapa så starka relationer till något företag att detta skulle leda till att de varit 
överdrivet positiva i sina svar. Dessutom har vi inte diskuterat några känsliga ämnen och våra 
frågor har enbart vänt sig till respondenterna i deras yrkesroll. Däremot är vi medvetna om att 
antalet kundföretag vi intervjuat utgjort en mycket liten del av Nyttomatens totala antal 
kunder. Därigenom kan detta inte ses som representativt för samtliga kunder men vi tror ändå 
att det ger en god fingervisning och ökar förståelsen för vilka hinder som kan finnas mellan 
fallföretag och kund. Vid besöksintervjuerna spelades samtalen in och vi förde också 
anteckningar över vad som sades. Vid telefonintervjuerna var vi av tekniska skäl hänvisade 
till anteckningar men trots att intervjumetoderna skiljer sig åt upplever vi att vi fått med den 
information som varit relevant för att besvara uppsatsens frågeställning och uppfylla dess 
syfte.  
 
I empirin har vi sedan tolkat det utskrivna materialet och bearbetat det i omgångar för att 
försäkra oss om att vi haft en enhetlig syn och fått med all viktig information. Eftersom vi 
utgått från det hermeneutiska synsättet har vi också försökt förhålla oss till hur vår egen 
förförståelse påverkar tolkningen av vad intervjupersonerna sagt. Vi tror inte att det minskar 
studiens trovärdighet då vi hela tiden återvänt till teorierna för jämförelser och ständigt arbetat 
med att finna stöd där. I analysen har vi varit speciellt noga med att skilja på våra tankar, 
respondenternas åsikter och teorier för att läsaren ska se vem som anser vad. Vi har också 
pekat på de tillfällen då just vårt fall skiljer sig från vedertagen teori. I slutsatserna har vi 
sedan vägt samman vad vi kommit fram till och där visar vi våra egna tankar kring de hinder 
som vi upptäckt mellan fallföretagets kommunikation och kundföretagens inköpsbeteende. 
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