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SAMMANFATTNING

Tjänstesektorn är en av de sektorer som ökar mest. Fler och fler tjänsteföretag dyker upp på
den svenska marknaden, något som medför att nya konstellationer uppstår inom och utanför
företagens funktioner. Distribution, att förflytta produkt från producent till konsument, är en
av dessa funktioner. Hur ser konsumenten på detta när förutsättningarna för distribution
ändras. Vårt syfte med C-uppsatsen är att undersöka är att undersöka i vilken grad faktorerna
pris, distribution, image och trygghet styr valet för en kund att välja en mellanhand som
leverantör av tjänsten istället för producenten.
Som ett delsyfte ska vi undersöka om det finns ett behov hos kunden av att veta vilken
producent som står bakom tjänsten som erhålls.
För att kunna skapa oss en uppfattning om detta så gjorde vi en fallstudie av konsumenters
värderingar av dessa faktorer vid valet av tjänsteleverantör. Resultatet i vår undersökning
visar graden av betydelse på dessa faktorer. Vi fann att den faktor som i störst grad avgjorde
valet av tjänsteleverantör var trygghet.



ABSTRACT

The service sector is the one who is increasing the most. More and more companies are
coming up on the Swedish market. This is something that brings new constellations within
and outside the companies’ functions. Distribution, to move a product from its producer to its
customer is one of those functions. How does the consumer look at this when the conditions
for distribution changes. The purpose of our essay is to study in which degree the factors
price, distribution, image and confidence affect the consumers choice between choosing a
middle hand as the supplier of the service instead of the producer.
Furthermore we intended to study if the customer has a need to know which producer who
stands behind the service the customer receives.
To get an understanding of this we made a case study of customer’s valuation of these factors
in the customer’s choice of service supplier. The result of our study shows the degree of
significance on those factors. We found that the factor that has the greatest degree of
importance in the choice of service supplier was confidence.
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1. INLEDNING

I detta kapitel kommer vi att ge en bakgrund till uppsatsen. Denna mynnar ut i en
problemdiskussion som följs av syftet samt de avgränsningar vi gjort. Det ges även
förklaringar till definitioner vi använt oss av i uppsatsen.

1.1 Bakgrund

Tjänstesektorn har under de senaste decennierna kommit att växa allt mer i Sverige, vi har fått
ett ökat inslag av tjänster i samhället. (Edvardsson & Magnusson, 1988)
Samhällsutvecklingen går från ett industrisamhälle till ett informations och kunskapssamhälle.
Detta medför att allt fler jobb idag handlar om att hantera information istället för varor.
(Ibid.) Resultatet av detta blir också att konkurrensen ökar, det blir allt svårare för företagen
att lyckas på de olika marknaderna. (Grönroos, 1990) Kraven ökar på att företagen skall vara
mer effektiva och att de skall förbättra funktioner såsom marknadsföring och distribution.
Företagen har olika lösningar för hur de kan förbättra dessa funktioner till kundens fördel.
Detta för med att nya konstellationer uppstår inom och utanför företagens funktioner.
Många av dessa nya konstellationer kan exempelvis ses inom telesektorn där inte alltid är
producenten styr över konsumentens val av teleleverantör. I och med avregleringen på
telemarknaden kan nu konsumenten fritt välja från tillfälle till tillfälle vilket telebolag som
skall leverera telefonitjänsten. I vissa fall är till och med konsumenten ovetandes om vilken
teleoperatör som används då konsumenten lagt över ansvaret för detta till en oberoende
leverantör som har som uppgift att för tillfället anlita billigaste teleoperatör.
Den frågeställning som kommer ur detta är hur konsumenten ser på dessa nya konstellationer,
vad är viktigt och vad är inte viktigt vid distribution av tjänster?

Vad är en tjänst? En tjänst kan definieras som en sak som kan bli köpt och såld men inte
tappas på fötterna. (Gummesson E, , 1993)
Det finns fyra egenskaper som anses vara de som kännetecknar tjänsten mest. (Zeithaml &
Bitner, 1996) Immateriell, tjänsten är abstrakt vilket innebär att den inte går att se på eller ta
på och kan därför inte bedömas innan den köps. Produktion = Konsumtion, tjänsten
produceras oftast samtidigt som den konsumeras. Det finns inga mellanhänder utan tjänsten
uppkommer direkt då kunden möter tjänsteföretagets frontpersonal. Kunden är alltså
närvarande när tjänsten produceras och tar på så sätt del av tjänsteprocessen
Förgänglig, tjänsteprocessen sker endast vid en bestämd tidpunkt, då processen är över
upphör tjänsten att existera. Detta innebär att den varken kan sparas, lagras, återsäljas eller
returneras. (Ibid.) Heterogen, eftersom tjänsten skapas i interaktion mellan två individer blir
inget möte det andra likt. Kundernas önskemål och efterfråga samt frontpersonalens agerande
varierar från fall till fall, varför det kan vara svårt att på förhand avgöra tjänstens resultat och
utfall.

Köpprocessen blir annorlunda för en kund som köper en tjänst jämfört med en faktiskt vara,
detta på grund utav att kunden inte kan uppleva tjänsten innan den köps. Därför måste
tjänsteföretaget utveckla verktyg som underlättar denna. Trots att den slutliga produkten är
svår att värdera innan köpet kan kunden med hjälp av att studera företagets lokaler, utrustning
och personalens kunnande skapa sig en bild av tjänsten utformning. Det gäller därför att
tjänsteföretaget är medveten om vem kunden är och vad denna kan tänkas efterfråga. Då
kunden är med i produktionen blir dennes tankar och beteende än mer viktiga att förstå och ta
hänsyn till. (Norrman R, 1992)
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Tjänsteverksamhet anses vara mer arbetskraftintensiva än andra produktionsområden.
Eftersom mötet mellan företaget och kunden är avgörande för tjänstens utfall, kan de också
sägas vara personlighetsintensiva. Alla tjänstemöten som sker är unika och kvalitén på dessa
möten bygger på hur bra interaktionen fungerar mellan kund och personal i företaget. (Ibid.)

Tjänst som begrepp innefattar tre delar, kärntjänst, bitjänst och stödtjänst, detta illustreras i
nedanstående figur. Kärntjänsten är det som utgör grunden för företagets verksamhet och är
detta är kärnan i kunderbjudandet. Bitjänst krävs oftast för att kunden skall kunna utnyttja
kärntjänsten. Bitjänsten utgörs av den service och tillhandahållande av varar som krävs för att
kärntjänsten ska kunna fungera. Förutom kärn- och bitjänst finns även stödtjänst. Stödtjänsten
består av service, tjänster och varor vilka inte är nödvändiga för att kärntjänsten skall fungera
utan dessa är till för att skapa ett mer attraktivt erbjudande och även öka konkurrensfördelar
gentemot de företag som erbjuder samma kärntjänst. (Grönroos C, 1990) Vid exemplifiering
av kärntjänst, bitjänst och stödtjänst kan det liknas med ett flygbolag där kärntjänsten är att
transportera kunder från plats A till plats B. Bitjänsten blir då incheckning och
bagagehantering, stödtjänsten kan vara fika och mat på planet m.m.

Figur 1.1 Tjänstens tre beståndsdelar.
Källa: Modifierad figur ur Kotler & Armstrong; Marketing an Introduktion, 1997

1.2 Problemdiskussion

Hur en tjänst levereras från producenten till konsumenten är en transaktion som är viktigt för
alla inblandade parter. För att göra det bekvämt för sina konsumenter och samtidigt vara
konkurrenskraftiga gentemot sina konkurrenter är det viktigt att företagen har ett välutvecklat
och välanpassat distributionssystem.

Inom marknadsföring är distributionssystem ett stort område när det gäller varor. Det
traditionella distributionssystemet för varor är producent, grossist, återförsäljare och
konsument. Det finns även andra typer av mer specialiserade distributionssystem som har
studerats under många år. De olika typerna av specialiserade distributionssystem kan vara
transportsystem, försäljningssystem och servicesystem.  Men när det gäller
distributionssystem för tjänsteföretag är teorierna mycket knappa, området är inte så utforskat.

KärntjänstBitjänst Stöd-
tjänst
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Det är först på senare år intresset har uppstått för detta fenomen. Det har inte tidigare ansetts
relevant eftersom någon fysisk transport inte är möjlig. (Kotler P, 1997)

Vad har mellanhänderna för funktioner? Mellanhänderna ska vara till för att effektivisera och
samordna distributionen, samt minska antalet transaktioner och på så sätt reducera
kostnaderna. Mellanhänderna ska även justera till störningar som finns på marknaden och
underlätta sökprocessen, det vill säga underlätta processen för köparen att hitta en lämplig
säljare och vice versa. ( Stern & El-Ansary, 1992)

Det generella antagandet är desto fler mellanhänder en produkt har desto mindre fördelar har
konsumenten, men så behöver inte fallet vara. Användandet av specialiserade mellanhänder
inom distributionssystem kan leda till att utförandet av funktionerna blir mycket mer effektiva
än vad enbart det producerande företaget kan åstadkomma. I och med detta ökar effektiviteten
i distributionen. (Persson L, 1987)

Utvecklingen av distributionssystem har ändrats på senare år. Avståndet mellan producent och
kund har ökat på grund av globaliseringen och detta har medfört att distributionssystemen har
ändrats. Användandet av telefon, fax, post och Internet har ökat och gjort det möjligt att på ett
smidigare sätt göra sina beställningar. Eftersom avståndet har ökat så använder sig många
företag av en tredje hand, mellanhänder som assisterar distributionen mellan producent och
konsument. Detta har gett upphov till många nya konstellationer av distributionssystem.
(Hoffman & Bateson, 1997).

En av dessa nya konstellationer kan vara införandet av en oberoende mellanhand. En
mellanhand som står fri från producenten och har huvudansvaret mot kunden. En mellanhand
som levererar tjänsten på ett sådant sätt att det blir mer ekonomiskt gynnsamt för kunden men
kanske inte nödvändigtvis för producenten.

Figur 1.2
Figur över alternativt distributionssystem, producent, mellanhand och kund

Figuren ovan exemplifierar hur det alternativa distributionssystemet skulle kunna se ut.
Den enskilde producenten förlorar kontakt med kunden som den nya mellanhanden istället tar
över. Denna distributionskanal blir en alternativ kanal där kunden fortfarande har det
slutgiltiga valet av vem som skall leverera tjänsten. Mellanhandens existens finns på grund av
att producenterna finns på samma marknad men har olika priser på sina tjänster.

Producent

KundProducent

Producent Mellanhand
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Mellanhanden kommer då in här och utnyttjar detta till dennes och kundens fördel.
Mellanhanden sätter ihop de olika producenternas tjänster till ett tjänstekoncept som blir
tillgängligt för kunden och bättre än det ursprungliga tjänstekonceptet som skulle levererats
av varje enskild producent.

Problemet som vi finner intressant har sin grund i föregående diskussion om en ny form av
mellanhand. Det har även sin grund i att det finns ett problem/möjlighet som uppstår när vi
diskuterar frågor kring ett tjänsteföretags produkter. Detta är att vid negativa eller positiva
uppfattningar om produkten så associeras detta till företaget och inte till produkten till
skillnad mot när det gäller ett varuproducerande företag, där uppfattningar associeras till
produkten. Detta innebär att vid köp av tjänster så har uppfattningar om tjänsteleverantören
större betydelse vid det val som kunden gör. Därför uppkommer frågan om en tjänst och
leverantör blir synonymt med varandra. Och vad är det då som blir de främsta argumenten för
att påverka kundens val?

Utifrån denna diskussion kring distributionssystem, mellanhänder och nya konstellationer
följt av diskussionen om tjänst och leverantör blir synonymt med varandra i kundens ögon så
kommer frågeställningar som:

•  Finns det ett intresse för denna typ av mellanhand?

•  Hur skulle kunderna reagera på denna nya mellanhand?

•  Vilka argument är starka nog för att få kunden att välja denna mellanhand?

•  Kommer trygghet före pris?

1.3 Syfte

Vårt övergripande syfte med denna uppsats är att undersöka i vilken grad faktorerna pris,
distribution, image och trygghet styr valet för en kund att välja en mellanhand som leverantör
av tjänsten istället för producenten.

Som ett delsyfte ska vi undersöka om det finns ett behov hos kunden av att veta vilken
producent som står bakom tjänsten som erhålls.

1.4 Avgränsningar

Utifrån vårt syfte att undersöka graden på hur dessa faktorer styr valet att få kunden att välja
en mellanhand istället för producenten av tjänsten, så har vi valt att avgränsa till att titta på
detta i köpbeslutsprocessen och ytterligare avgränsat oss i denna till:

-     informationssökning

- utvärdering av alternativ

-     köpbeslut.
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1.5 Definitioner och begrepp

Med begreppet konflikter i distributionssystemet så menar vi problem som kan uppstå
sinsemellan aktörerna. Ett exempel på detta kan vara när aktörerna inte kommer överens om
vilken partistorlek som skall tillhandahållas eller vilken väntetid som skall gälla för att
konsumenten skall få sin produkt.

Med leverantör avser vi den aktör som i distributionssystemet tillhandahåller produkten till
kunden.

Med trygghet menar vi i denna uppsats kundens behov av att veta vem som producerar
tjänsten och vem som levererar tjänsten.

Begreppet distributionssystem innefattar alla aktörer som är inblandade i distributionen.
En distributionskanal är ledet mellan två aktörer i distributionssystemet
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2 METOD OCH VETENSKAPLIGT SYNSÄTT

I detta kapitel skall vi beskriva de metoder som vi använt oss av i uppsatsen och hur vi gått
tillväga. Vi kommer även att redogöra för olika vetenskapliga synsätt samt olika infallsvinklar
som kan användas när en vetenskaplig studie genomförs.

2.1 Introduktion

Metod är ett systematisk sätt att undersöka verkligheten på. (Halvorsen K, 1994) Med hjälp av
en specifik metod kan våra tankar användas på ett mer genomtänkt sätt. I vid mening kan
metod likställas med undersökningstekniker. Metod är därför läran om hur vi skall samla in
data, bearbeta, analysera och tolka fakta på ett systematiskt sätt, så att kritiker kan följa
arbetssättet.

Varje individ har sin egen referensram och sina egna värderingar, dessa formar individens
vetenskapliga synsätt, problemformuleringar och metod. Valet av metod är viktigt eftersom
det påverkar undersökarens angreppssätt, problemformulering, perspektiv samt
undersökningens resultat.

2.2 Forskningsansats

2.2.1 Induktiv och deduktiv

Den induktiva ansatsen utgår från att det dras allmänna och generella slutsatser utifrån ett
empiriskt material, vilket alltså förutsätter kvantifiering. Genom att dra slutsatser på induktiv
väg finns det inte någon möjlighet att var hundra procent säker på att det som kommit fram är
ett korrekt svar, eftersom undersökningar mycket sällan baseras på ett fullständigt material.
(Thurén T, 1991)

Deduktion är att dra logiska slutsatser utifrån en teori. Slutsatserna ses som giltiga om de är
logiskt sammanhängande. Denna typ av sanning ses som säkrare av positivisterna än de som
framkommer på induktiv väg. Men eftersom det aldrig kan vara säkert att den teori det utgås
ifrån i den deduktiva ansatsen är korrekt, går det inte heller säga att resultatet är hundra
procent säkert. (Ibid.)

Vi började vår undersökning med att undersöka teorier som vi tyckte var intressanta
utifrån vår problemdiskussion. Sedan skapade vi en teoristomme för vårt problem,
därför kan uppsatsen anses ha deduktiv karaktär.

2..2.2 Kvalitativ och kvantitativ

Med avseende på vilken datatyp som önskas insamlas eller på hur  bearbetningen och
analysen av datan skall ske, kan två grundläggande undersökningsmetoder urskiljas, den
kvalitativa och den kvantitativa metoden. Det finns en likhet mellan de båda, liksom det finns
ett antal skillnader. Likheten är att båda syftar till att öka förståelsen för vårt samhälle och för
hur olika människor, grupper och institutioner handlar och påverkar varandra. Informationen i
kvantitativa undersökningar görs om till siffror och mängder, med hjälp av vilka statistiska
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analyser genomförs. När det gäller den kvalitativa metoden är det tolkningar och
uppfattningar av informationen hos forskaren som styr undersökningen. Forskaren försöker
finna en helhet, en gemensam nämnare hos det undersökta fenomenet vilken inte kan
omvandlas till siffror. (Holme & Solvang, 1991)

Den kvalitativa metoden kännetecknas av låg grad av formalisering och det primära är syftet
med metoden är att öka förståelsen, snarare än att finna generella samband. Styrkan hos denna
metod är att den visar en totalsituation, en helhetssyn som möjliggör en ökad förståelse för
sociala processer och sammanhang. Metoden ger en närkontakt och ett förhållande till de
undersökta enheterna, vilket leder till en bättre uppfattning om enskildas livssituation. Viktigt
när det gäller metoden är också att den ligger till grund för skapande av nya teorier. (Ibid.)

Vidare präglas kvalitativa studier av flexibilitet. Under arbetets gång kan uppläggningen
förändras för att anpassas efter de kunskaper som inhämtats, men också för att få med frågor
som glömts bort eller formulerats fel i intervjuer till exempel. Men undersökningen är också
flexibel i det sätt närmandet av det studerade sker, både avseende vilka frågor som tas med,
och även frågornas ordningsföljd. Forskaren är öppen för ny kunskap och förståelse vilket
präglar planering och upplägg av undersökningen, varför undersökningen då blir styrd av
forskaren bara i en liten grad. (Holme & Solvang, 1991)

I vår uppsats så undersökte vi ett fåtal studieobjekt och försökte gå in på djupet istället för att
samla in kvantitativ data och dra slutsatser utifrån dessa. Vi försökte snarare att skapa en
förståelse för studieobjekten än att dra generella samband utifrån dessa. Problemen som vi
undersökte anser vi är av kvalitativ karaktär då det är de grundläggande inställningar som
respektive konsument har som vi försöker komma åt. Detta innebär att problemet blir av en
komplex karaktär då vi försökte komma åt underliggande faktorer och samband i
undersökningen. Även detta bidrar till att vi anser att den är av en kvalitativ karaktär.

2.3 Undersökningsansats

Vilken typ av undersökning som genomförs styrs av vilket angreppssätt och de metoder som
används vid insamlandet av data. (Bell, 1993)
Utifrån det preciserade problemet så väljs undersökningsansats. De olika typer av
undersökningsansatser som är vanligast är survey-undersökning, fallstudie och experiment.
(Patel & Davidson, 1994)
Syftet med en survey-undersökning är att få fram information som kan analyseras för att få
fram mönster och kunna göra jämförelser. En survey-undersökning har också som uppgift att
få fram information om ett representativt urval av hela populationen. (Bell, 1993)

En fallstudie syftar till att en undersöknings görs på en mindre avgränsad grupp. (Patel &
Davidson, 1994) En fallstudie är en undersökning av en specifik företeelse.

Undersökningsansatsen experiment går tillväga på så sätt att två grupper väljs ut som skall
vara lika beträffande egenskaper. Ena gruppen får utgöra experiment gruppen och får en
speciell behandling medan den andra gruppen inte får detta. Sedan dras det slutsatser om
orsak och verkan. (Bell, 1993)

Vi valde undersökningsansatsen fallstudie för vi anser att problemet vi skulle undersöka var
för komplext för att bara göra en surveyundersökning. Med den här metoden så behövs inte
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heller så många studieobjekt,  istället så gås det in mer ingående och det erhållas mer
noggranna och utförligare svar.

2.3.1 Val av studieobjekt

Vi valde att göra en fallstudie av sex olika kunder som utnyttjar det fasta telenätet.
De kunder vi valde att undersöka är tre kvinnor i åldrarna 20-60 år och tre män i åldrarna 20-
60 år. Dessa sex undersöknings objekten valdes eftersom vi tror att denna spridning på ålder
och kön gjorde så att vi kunde få fram en någorlunda bra bild av det vi tänkte undersöka.
Undersökningsobjekten valdes dessutom för att vi visste att dessa utnyttjade det fasta telenätet
samt att de skulle förstå problemställningarna i problemdiskussionen.

2.4 Empiriinsamling

2.4.1 Litteraturstudier

För att få fram teorier som passade till uppsatsens syfte så har vi samlat in och läst teorier från
olika böcker samt artiklar.
Vi har använt oss av litteratursökning på databasen Libris samt artikelsökning på databasen
Emerald via Internet, sökord som använts är distribution, distributionssystem,
distributionskanaler, mellanhänder, tjänsteleverantör, tjänst och motsvarande ord på engelska.
Litteraturen vi har använts oss utav har lånats på Luleå Tekniska Universitets bibliotek och
biblioteket vid Luleå Tekniska Universitet institutionen i Skellefteå Skeribi.

2.5 Datainsamlingsmetod

2.5.1 Sekundärdata

Primärdata är insamlade enbart för undersökningens skull, medan sekundärdata redan finns
dokumenterade sedan tidigare. När det gäller användandet av sekundära datakällor bör
forskaren uppmärksamma följande frågor: Vem har samlat in informationen? I vilket syfte?
Hur? När? Svaren på dessa frågor påverkar i hög grad kvalitén på informationen. (Holme &
Solvang, 1991)

2.5.2 Primärdata

Primärdata är den data som man själv samlar in för undersökningen. Det finns tre olika
metoder som är vanligast vid sådan här undersökningar och dessa är brevenkäter, personliga
intervjuer och telefonintervjuer.
Med brevenkät kan urvalet vara stort eftersom många kan nås med denna metod. Den är även
relativt billig. Fördelar med att använda sig utav brevenkät är att de intervjuade känner sig
anonyma och känsliga frågor kan ställas. Nackdelen är att de är tidskrävande och bortfallen är
oftast stora.
Personliga intervjuer medför att möjligheten till att öka komplexiteten i frågorna. Detta
eftersom en intervjuare är med och kan tydliggöra frågeställningarna. Bortfallet kan även
minimeras vid personliga intervjuer. Nackdelar med denna metod är att den är tidskrävande
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och tillskillnad frän brevenkät så försvinner anonymiteten vilket kan medföra att korrekta svar
inte erhålls.
Telefonintervju är en snabbare metod än personlig intervju annars är den snarlik den
personliga intervjun.

Vi använde oss av personliga intervjuer eftersom vi anser att problemet som vi undersökte var
komplext och vi ville få en djupare förståelse för studieobjektens värderingar. Genom att vi
använde oss av personliga intervjuer kunde vi ställa mer komplexa frågor. Dessutom kunde
oklarheter som uppkom under intervjuerna klaras ut på en gång.

2.6 Reliabilitet och validitet

Om det skall tittas på om de undersökningar som har gjorts har någon relevans och om de är
möjliga att använda. Så finns det två termer som beskriver detta förhållande; reliabilitet och
validitet. (Thurén, 1991)

Reliabilitet är undersökningens tillförlitlighet, det vill säga om undersökningen är rätt
genomförd. En kvantitativ undersökning måste så långt som möjligt eliminera slumpfaktorn
och se till att urvalet är representativt. Metoden som används bör med andra ord vara
oberoende av undersökare och respondent. Reliabiliteten intar inte samma centrala roll inom
de kvalitativa studierna som inom de kvantitativa. Det kan vara svårt att uttala sig om
tillförlitligheten i ett arbete eftersom intervjuarens egna tolkningar har en betydande roll för
undersökningens resultat. Dessutom är syftet med kvalitativa metoder att få en bättre och
djupare förståelse av ett problem. (Ibid.)

Validitet är giltighet, om det som har undersökts är det som avsågs att undersökas och inget
annat. (Thurén, 1991). Giltigheten är beroende av vad som mäts och om detta är utklarat i
frågeställningen. Metoden bygger som tidigare sagts på en stor närhet till
undersökningsenheten.

Till vår hjälp för att undersöka studieobjekten skapade vi en intervjuguide som låg tillgrund
för diskussionerna som genomfördes med studieobjekten.
Denna intervjuguide skapades utifrån de teoriområden som angränsar till uppsatsens
problemställning.
Frågorna utgår från två teoriområdena, distribution och köpbeslutsprocessen. Inom dessa två
teoriområden finns det i sin tur delteoriområden. I teoriområdet distribution utgår frågorna
från funktion som visar på vilka olika funktioner som distributionssystemen fyller,
mellanhänder där en redogörelse för vad en mellanhand är och hur dessa används görs,
distributionssystemens olika utformningar är ett stycke som visar på hur de olika
distributionssystemen kan se ut.
I teoriområdet köpbeslutsprocessen utgår frågorna från tre delteorier. Dessa är
informationssökning som är hur konsumenten söker efter information efter det att hon fått ett
behov som behöver fyllas, utvärdering av alternativ som visar på hur konsumenten utvärderar
sina olika alternativ inför köpet, beslutsprocessen vid köp av nya produkter som beskriver hur
konsumenten ställer sig till köp av en ny produkt.

De teorier som utöver dessa finns men inte är kopplade till några frågor valde vi att ha med
för att skapa en helhetsbild. Exempelvis teoriområdet tjänster finns med eftersom vi vill först
klargöra vad en tjänst är och vad som karaktäriserar den.
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Vi tog kontakt med våra studieobjekt i god tid och bestämde tid för intervjuerna. Vi påvisade
även vad intervjun skulle komma att handla om. På detta sätt fick respondenterna god tid på
att förbereda sig. Detta minimerade även bortfall.
Intervjuerna genomfördes oftast hemma hos respondenten eller på annat lämpligt ställe. Innan
intervjun genomfördes så förberedes respondenten genom att vi gick igenom syftet och
bakgrunden till uppsatsen. Vi redogjorde även för problemställningen i uppsatsen så att de
skulle förstå sammanhanget. Vi förklarade även de olika definitioner och begrepp som
användes i diskussionsfrågorna. Respondenten fick självklart ställa frågor om denna inte
förstod något under intervjun, vilket ofta gjordes i mer eller mindre utsträckning.
Intervjuerna tog mellan 40-60 minuter att genomföra och dokumentationen gjordes genom
anteckningar av de diskussioner respondenten gjorde utifrån diskussionsfrågorna i
intervjuguiden (Se bilaga).

2.7 Metodproblem

Metodproblem som kan ha uppstått och påverkat validiteten är att vid intervjuerna så kan det
förekommit en viss intervjueffekt, det vill säga att respondenten kan tänkas svara det han eller
hon tror att intervjuaren vill höra. Men vi har dock försökt att undvika detta genom att inte
vara ledande i våra förklaringar av frågorna. Respondenterna har även haft god tid på sig att
gå igenom frågorna och vi har även försökt att förklara frågorna så bra som möjligt innan
intervjuerna genomfördes. Och allt eftersom intervjun fortlöpte med respondenten så
förklarades och redes det ut eventuella frågetecken som uppkom.
Att metoden som vi använts oss utav skulle vara oberoende av oss som undersökare är svårt
att säga.
Den kontakt som skapas mellan oss och respondenterna blir nog inte likadan om några andra
skulle göra om intervjuerna. Detta kan påverka reliabiliteten om någon annan skulle göra om
undersökningen. Eftersom undersökningen är av kvalitativ karaktär så spelar våra egna
tolkningar av resultatet in en stor del och det blir därför svårt att uttala sig om tillförlitligheten
i arbetet.
Det som kan påverka reliabiliteten är att vi har klara diskussionsfrågor som vi utgår ifrån vid
intervjuerna, dessa diskussionsfrågor ingår även som bilaga.

2.8 Datapresentation, datareduktion och slutsatser

Analysen involverar fyra steg, datainsamling, datapresentation, datareduktion samt slutsatser.
(Miles & Huberman 1994) Hur datainsamlingen utfördes har det redan redogjorts för så i
detta stycke förs en beskrivning av hur datapresentation, datareduktion samt slutsatser
implementerades.
Datapresentationen består av två delar, resultatet av intervjuerna samt en djupare analys av
intervjuerna. Resultatet av intervjuerna visar en sammanfattad bild på de diskussioner som
fördes med undersökningsobjekten utifrån intervjuguiden. Det görs alltså inte någon djupare
analys i detta skedde utan bara en presentation av vad som framkom under intervjuerna.
Efter detta kommer då analysen av intervjuerna.
Analysen gick tillväga på ett sådant sätt att efter intervjuerna genomförts och resultaten
erhållits sågs varje undersökningsobjekt som ett separat objekt. Därefter gjordes
sammanställningar av undersökningsobjekten där jämförelser emellan undersökningsobjekten
gjordes för att hitta likheter och olikheter utifrån undersökningsfrågorna.
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När denna genomförts dras slutsatserna. Dessa dras utifrån de likheter och olikheter som
framkom vid analysen.
Det förekommer en vis datareduktion. De anteckningar som gjordes under intervjuerna tog
inte med alla ord som sades utan mest kärnan i den diskussion som fördes till respektive
diskussionsfråga.
Återkoppling till teorin görs genom att varje diskussionsfråga som finns med i intervjuguiden
är kopplade till teorierna och då blir således även svaren kopplade till teorierna.
Men teorierna visar här kanske inte hur det skall vara utan är mer tillhands för att skapa en
förståelse för problematiken.
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3. TEORIER

Under detta kapital skall vi redogöra för de teorier som vi tycker är relevanta för
undersökningen. Först redogör vi för begreppet distribution och dess innebörd. Senare i
teorikapitlet lämnas det en redogörelse för begreppen köpbeslutsprocessen, pris och image.
Avslutningsvis går vi igenom beslutsprocessen vid köp av nya produkter. Dessa teori
områden är de som vi anser väsentliga utifrån det vill skall undersöka enligt vårt syfte.

3.1 Distribution

3.1.1 Vad är distributionssystem?

Kotler definierar distribution som, ”A set of independent organizations involved in the process
of making product or service available for use or consumtion by the consumer or business
user”. (Kotler & Armstrong, 1997 s.389)

Distributionssystem kan se mycket olika ut från fall till fall, men genom sina skilda
verksamheter ser de alltid till att produkten tar sig från den som producerar produkten till
konsumenten. Kanalerna kan vara mer eller mindre komplexa lösningar och bestå av en eller
flera mellanhänder. (Ibid.) Vissa företag vill åstadkomma en omfattande distribution för att
öka sin cash-flow, de använder sig då ofta av oberoende mellanhänder såsom grossister och
återförsäljare. Andra strävar istället efter en direkt kontakt med konsumenten och använder
sig därför inte av grossister som är fristående. (Evans & Berman, 1994)

3.1.2 Funktion

Figur 3.1 Kanalfunktioner.
Källa: Evans & Berman, Marketing, 1994
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Figuren som visas på föregående sida redogör för några av de olika funktionerna som
distributionssystemen fyller. Detta kan även ses som att vissa distributionssystem ser till att
transaktioner kommer att genomföras:

•  Distribution – hur en produkt förflyttas från producenten till konsumenten.
•  Information – insamlade och distribuerande av marknadsundersökningar om aktörer och

krafter på marknaden.
•  Promotion – utveckling och spridning av övertygande marknadskommunikation om

erbjudanden.
•  Kontakt -  hitta och kommunicera med framtida konsumenter.
•  Matchning – anpassa erbjudanden till konsumenters behov, inklusive tillverkning,

paketering och gradering.
•  Förhandling – nå överenskommelser om priser och andra faktorer så att ägarskap och

besittning kan överföras.

Medan andra distributionssystem fullföljer genomförda transaktioner

•  Fysisk distribution -  transport och lagerhållning av produkterna.
•  Finansiering – skapa och använda medel för att täcka kostnader för distributionsarbetet.
•  Risktagande – anta risken för att utföra arbetet som distributionskanal. (Kotler &

Armstrong, 1997)

Dessa funktioner måste utföras för att produkten slutligen skall nå konsumenten. Vilka som
skall utföra dem är en annan sak och kan ge upphov till många diskussioner. Dessa funktioner
ha tre saker gemensamt, de skapas utifrån knappa resurser, de kan oftast genomföras bäst
genom specialisering och de kan utföras av många olika aktörer i distributionskanalerna. Och
som alltid när det gäller specialisering eller utnyttjande av knappa resurser så gäller det att de
utförs av dem som kan göra det mest effektivt. (Ibid.)

Konsumenter efterfrågar oftast ett brett sortiment och framför allt i små kvantiteter, medan
producenter oftast har ett smalt sortiment i stora volymer. (Kotler & Armstrong, 1997)
Effekten av detta blir att distributionskanalerna fyller en sortimentsfunktion, eftersom
konsumenterna får tillgång till ett större sortiment och tillverkarna når ut till en större
kundgrupp. Produkterna delas vidare upp i kvalitet och kvantitet. Med det senare avses det
antal ställen där produkten blir tillgänglig, medan kvalitet avser hur produktpaketet ser ut.
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3.1.3 Mellanhänder

Mellanhänders funktion är att förflytta produkten från producenten till konsumenten. Detta är
en uppgift som företaget antingen själv svarar för eller så överlåter företaget uppgiften till
någon annan. Kontakter mellan producenten och kunden minimeras mer och mer, desto fler
mellanhänder som används, desto mer minimeras kundkontakten (se figur 3.2 nedan). Oftast
så ansvar en mellanhand för flera producenters försäljning till slutkund och därför minskar
kundkontakten totalt sett. (Kotler & Armstrong, 1997)

Figur 3.2 Mellanhänder minskar antalet kontakter.
Källa: Kotler & Armstrong, Marketing an Introduktion, 1997

Användandet av mellanhänder kan leda till att producenten förlorar delar av sin kontroll över
till vem och hur produkten säljs än om producenten självt hade sålt produkten. Men det finns
många fördelar med mellanhänder. (Kotler P, 1997)

Företagen saknar ofta finansiella resurser för att kunna använda sig utav direkt
marknadsföring. För många företag är det helt omöjligt att sälja sina produkter genom egna
återförsäljare eller via postorder och detta helt enkelt för att produkterna är så marginella,
exempelvis godisklubbor, de måste därför säljas tillsammans med andra varor.

Företag kan ofta göra en större vinst på produktion än på distributionen, varför investeringar
som läggs på distribution får en hög alternativ kostnad och är olönsam i jämförelse med
produktion.

Valet av mellanhänder avgörs av vilken grad effektivitet som skall eftersträvas i
distributionssystemet. Om företaget finner att det är fördelaktigt att själva stå för
distributionen så gör de det, finner de inte det så används mellanhänder istället. (Ibid.)
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3.1.4 Antal nivåer i distributionssystemet

Ett distributionssystem kan ses som en samling av aktörer som är beroende av varandra och
tillsammans utför aktiviteter som förflyttar en produkt från produktion till konsumtion.
(Wilkinson F I, 1996)
Distributionssystem byggs upp av ett system som består av olika nivåer eller mellanhänder,
där alla har sin del i att produkten når konsumenten. Antalet mellanhänder eller nivåer avgör
distributionssystemets längd. Variationen på längderna på distributionssystemen är många,
t.ex. Electrolux säljer själva sina produkter genom dörrknackning och har därför inga
mellanhänder detta är därför en direkt distributionskanal. Företag som har egna butiker eller
postorder där de gör sina produkter tillgängliga har därför inte heller några mellanhänder.

Om ett företag däremot anlitar en utomstående återförsäljare används en indirekt
distributionskanal, i det här fallet betyder det att det används en nivå av mellanhänder, två
mellanhänder kan bestå av återförsäljare och grossist. Mellanhänderna som finns i
distributionssystemet är sammanlänkade med olika typen av flöden, informationsflöden,
fysiska flöden, flöden av ägarskap, betalnings flöden och flöden av promotion. (Kotler &
Armstrong, 1997)

Distributionens intensitet avgörs av vilken typ av distribution som används, produktens
karaktär avgör valet av antal mellanhänder. Vid exklusiv distribution begränsar företaget
starkt antalet mellanhänder i ett område. Företaget söker prestige, image och kontroll över
distributionssystemet på bekostnad av en större försäljning. Selektiv distribution används då
företag begränsar antalet mellanhänder för att behålla någon kontroll över
distributionssystemet, samtidigt som de vill ha en hög omsättning och vinst. När det gäller
intensiv distribution söker företagen uppnå en maximal försäljning och använder sig av ett
mycket brett distributionsnät. Vinsten för de här företagen är låg per enhet, men eftersom
volymen i stället är hög kan även dessa företag åstadkomma stora vinster.

Dubblering av distributionskanaler kan användas för att nå ut till fler marknadssegment, oftast
görs detta med olika produkter genom olika kanaler. Företag kan också byta från exklusiva till
selektiva och slutligen till intensiva kanaler eftersom produkten når allt längre i
produktlivscykeln. Det anses nästan omöjligt att byta kanaler åt andra hållet. (Evans &
Berman, 1994)

3.1.5 Beroende mellan aktörer i distributionssystemet

Varje medlem är beroende av de andra aktörerna i distributionssystemet. Aktörerna i
distributionssystemet spelar sin roll och specialiserar sig på en eller flera funktioner.
Dessutom är aktörerna beroende av hur distributionssystemet totalt sett fungerar jämfört med
konkurrerande system för andra produkter. De olika delarna i distributionssystemet måste på
grund av detta arbeta tillsammans i gemensam riktning genom att förstå och acceptera sina
roller, koordinera sina mål och aktiviteter och samarbeta för att nå de övergripande
gemensamma målen. Detta är dock inte det vanligaste utan det är att aktörerna i ett
distributionssystem ägnar sig främst åt sina egna kortsiktiga mål och möjligen den verksamhet
som delas med de aktörer som befinner sig närmast i distributionssystemet. (Kotler &
Armstrong, 1997)
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Distributionssystem såsom, kontrakt med franchisetagare, återförsäljarkedjor m.m. är inte
heller utbytbara på samma sätt som produkter, priser eller reklamkampanjer, därför måste de
vara väl genomtänkta för dagens och morgondagens behov. (Kotler & Armstrong, 1997)

Att som företag lyckas med att ha kontroll över distributionssystemet är en kritisk punkt som
kan utgöra skillnaden mellan att vara eller inte vara konkurrenskraftig. (Chun-Ho K, Dunn D
K & Randhawa U S, 1999)
Karaktären och kvalitén på de fungerande relationerna mellan aktörerna påverkas både av
tidigare och förutspådda prestationer hos de olika aktörerna samt av beteendet gentemot
varandra. (Gassenheimer J B, Sterlign U J & Robicheaux A R, 1996)

Lyckas behandlingen av leverantörer och mellanhänder så att långvariga relationer uppstår så
kan det bidra till att de ses som partners istället för motståndare och detta kan öka
sannolikheten för att få kunder som är mer köptrogna. (Evans & Berman, 1994)
Ett distributionssystem som är till belåtenhet för alla de inblandade kan leda till ökad styrka
och ett bättre samarbete mellan distributionssystemets medlemmar. (Yongkyu K, 1998)
Långsiktiga och bra relationer baseras på intresse för varandras mål tillsammans med en
växelverkan mellan rimlighet och ärlighet. (Gassenheimer J B, Sterlign U J & Robicheaux A
R, 1996)

3.1.6 Distributionssystemens olika utformning

Traditionella distributionssystem har bestått av oberoende, men samarbetande företag i olika
branscher. Denna typ av distributionssystem består av en eller flera producenter, grossister
och återförsäljare, eller andra typer av kanalaktörer. Aktörerna som finns i systemet har ingen
kontroll över varandra och detta leder oftast till att aktörerna ser till sina egna intressen före
de gemensamma. Konflikter kan uppstå pågrund av att de olika aktörerna inte har samma mål
och intressen. Dessa konflikter måste kontrolleras så att de inte stör distributionssystemets
uppgift. (Wilkinson F I, 1996)
Konflikter skall inte alltid ses som något negativt för det kan också bli så att företagen i sin
energi att se till sin egen konkurrenskraft, får övriga företag att höja sin nivå av produktion.
Detta är en nyttokonflikt  enligt Kotler och Armstrong och utan denna konflikt skulle
företagen bli ineffektiva. (Kotler & Armstrong, 1997)
Upprättandet av olika ekonomiska belöningar såsom ökad försäljning eller profit är också en
viktig del vid utformandet av de olika distributionssystemen. (Wilkinson F I, 1996)
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3.1.7 Vertikala marknadssystem och traditionella distributionssystem

Ett traditionellt distributionssystem (se figur 3.3 nedan) består av en eller flera oberoende
producenter, grossister och återförsäljare. Där varje aktör är en separat enhet som försöker att
maximera sin vinst även om det påverkar de andras vinst negativt. Ingen av medlemmarna i
systemet har någon större kontroll över den andre
Det har på senare år utvecklats en ny typ av distributionssystem (se figur 3.3 nedan) och dessa
kallas vertikala distributionssystem, eller vertikala marknadsföringssystem, och består av
producenter, grossister och återförsäljare som är förenade i ett system. Medlemsföretagen i
det här systemet har av olika anledningar makt över de övriga i systemet och kan på så vis få
dem att samarbeta. I olika system är det olika aktörer som dominerar. Det positiva med detta
system är att kanalkonflikter undviks och att skalekonomier uppnås, duplicering av tjänster
undviks likaså. (Kotler & Armstrong, 1997)

Figur 3.3 Ett traditionellt distributionssystem jämfört med ett vertikalt
marknadsföringssystem.
Källa: Kotler P, Marketing Management, 1997

Det finns tre olika typer av marknadsföringssystem; företagskedjor, kontraktuella kedjor och
administrativa kedjor.

•  Företagskedjorna är system där distributionssystemen erhålls genom ett samarbete
mellan flera företag inom samma koncern.

•  Kontraktuella kedjor består av oberoende företag på olika nivåer, som gått samman för
att uppnå  större ekonomier eller försäljningspåverkan. Denna typ av vertikala
distributionssystem utvecklas i dag mycket snabbt och används allt mer. De kontraktuella
kedjorna förekommer i tre former:
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- grossistsponsrade, grossister organiserar kedjor av oberoende detaljister för att
                        konkurrera med detaljistkedjor.

- återförsäljningssponsrade, återförsäljare skapar kedjor för gemensam
                        grossistverksamhet.

- franchise organisationer, där franschisern binder samman flera led i
                        distributionskedjan.
•  Administrativa system är den tredje typen av vertikala kedjor. Denna typ bygger inte på

kontrakt eller gemensamt ägande utan på styrka från en part. (Kotler & Armstrong, 1997

3.1.8 Hybridsystem

En sak som blir allt vanligare är att företagen kombinerar distributionssystem så att det passar
just dem i sin situation istället för att använda sig av enbart ett distributionssystem. Dessa
kombinationer av distributionssystem kallas hybridsystem och de inriktar sig på flera olika
marknadssegment. Att nå allt fler marknader och kunder på detta sätt är dock inte enbart
fördelaktigt för företagen, det blir också allt svårare att kontrollera distributionssystemet, då
de olika distributionssystemen kan börja konkurrera med varandra. (Kotler & Armstrong,
1997)

3.1.9 Val av distributionssystem

När ett företag entrar en marknad så är valet av distributionssystem viktigt. Valet av
distributionssystem beror på företagets strävan och villighet till risktagande, fel beslut kan
leda till dåliga resultat. (Yongkyu K, 1998)
En annan förklaring till distributionssystem är det som i tjänstesektorn kallas ”customer value
delivery system”. Med detta följer valet och utformandet av distributionssystem. Detta måste
börja med ett medvetande om vad konsumenter i olika marknadssegment vill ha från det
tänkta systemet, det kan gälla allt från placering av mellanhänder och storlek på sortiment till
efterservice och demonstrationsmöjligheter. (Kotler & Armstrong, 1997)
Att kunder känner missnöje med distributionssystem förekommer ofta. Det är oundvikligt att
till och med det mest effektiva distributionssystemet inte har felaktigheter. Kunden har
kommit att anses som den som står högst upp och denna orientering utgör basen för ett
distributionssystem som tillfredsställer kunden. (Wagner W, 1994)

Vilken typ av service som kunderna är intresserade utav det som erbjuds via
distributionssystemen måste analyseras för att rätt system skall väljas:

•  Partistorlek, storleken på det parti mellanhänder kan tillhandahålla,
skoteruthyrningsfirmor vill köpa många skotrar åt gången medan hushållen vill nå en
distributör som kan tillhandahålla en partistorlek på en skoter. För att kunna tillgodose
olika marknadssegment måste olika typer av distributionssystem upprättas.

•  Väntetid, det är den tid som konsumenten är beredd att vänta för att få sin produkt,
kanaler med en kort väntetid kräver hög service nivå.

•  Rumslig bekvämlighet, avgör hur enkelt det är för kunden att nå produkten, exempelvis
antal mellanhänder, på nivån närmast kunden.

•  Produktvariation, bredden på det sortiment som mellanhänderna tillhandahåller.
•  Service erbjudanden, mängden eller nivå extra tjänster som mellanhänder erbjuder,

såsom leveranser, krediter och reparationer (Kotler P, 1997).
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Vinster likväl kostnader påverkas av valet av distributionssystem. Väljer företaget att sköta all
distribution ansvarar också företaget för alla de kostnader som uppstår, men företaget tar
också själv hand om alla vinster. Kostnaden per enhet minskar då företaget väljer att anlita en
distributionskanal, men även vinsten per enhet minskar. (Evans & Berman, 1994)

Det finns ett antal frågeställningar som framstår som relevanta när företagen ska välja vilka
distributionskanaler de skall använda sig utav. Hur marknaden ser ut, liksom produkten och
det egna företaget och inte minst företagets omgivning, Evans & Berman (1994) listar de
viktigaste punkterna:

•  Konsumenten, med avseende på karaktär, behov och erfarenhet
•  Företagets mål, resurser, expertis och erfarenhet
•  Produktens värde, komplexitet, förgänglighet och volym
•  Konkurrens koncentration, kunder, distributionsmetoder och kanalrelationer
•  Distributionssystem, vilka alternativ som finns, direkt eller indirekt, antal nivåer av

mellanhänder, utförda funktioner, tillgänglighet.
•  Lagar, nuvarande och potentiella.
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3.2 Köpbeslutsprocessen

Inför ett köpbeslut så går köparen igenom fem steg. De stegen är Behov, Informationsökning,
Utvärdering av alternativen, Köpbeslut och Efterköpsbeteende. Köpprocessen börjar långt
före själva köpet och fortsätter långt efter den. (Kotler P, 1997) 

Figur 3.4 Modifierad modell av köpbeslutsprocessen
Källa; Kotler P, 1997

Modellen visar de grundläggande stegen kunden går igenom när denne köper en produkt men
vid regelbundna köp så går kunden direkt från behov till köpbeslut eftersom kunden redan har
gått igenom de tidigare stegen vid första köpet (Kotler P, 1997). På detta sätt spara kunden tid
och lägger inte ned onödigt arbete. Ett exempel på en sådan process är en som alltid köper
samma märke på tandkräm
Vi kommer här endast redovisa stegen informationssökning, utvärdering av alternativ samt
köpbeslut. Detta utifrån den avgränsning som tidigare gjorts.

3.2.1 Informationssökning

När konsumenten har fått ett behov så söker den efter information. I detta stadium så är
köparen mer uppmärksammad på all information om produkten som fyller hennes behov.
Informationen kan vara i form av reklam, nyheter, word of mouth m.m. Köparen kan även gå
in i ett aktivt informationssöknings stadium, där hon själv söker information istället för att
vara passiv och bara ta emot den. (Kotler P, 1997)

       Behov
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De finns olika källor där köparen kan få information, dessa kan vara

•  Personliga källor: familj, vänner, grannar och bekanta

•  Kommersiella källor: reklam, försäljare, handlare samt utformning och design på
produkten

•  Allmänna källor: massmedia och kundorganisationer

•  Upplevda källor: undersökning av produkten, användbarhet o.s.v.

Vart kunden får sin information varierar men den får mest information från kommersiella
källor. Men den mest effektiva källan är personliga källor. Kommersiella källor informerar
normalt bara köparen medan de personliga källorna legitimerar eller utvärderar produkterna
för köparen. (Ibid.)

3.2.2 Utvärdering av alternativ

I detta stadium så utvärderar köparen de olika märkena av produkten. Efter att köparen har
samlat in information så kan köparen börja utvärdera. Utvärderingsprocessen består av flera
steg. (Kotler P, 1997)

Det första är att köparen betraktar produkten som en bunt av attributer. Exempel på attribut
kan vara storlek, kvalité, pris och tillgänglighet m.m. Attributen är olika beroende på vilken
produkt kunden har tänkt sig att köpa. (Ibid.)

Köparen värderar de olika attributen och dess viktighet efter dennes behov. (Kotler P, 1997)

Köparen tar även hänsyn till de olika märkenas image. Dessa bygger på köparens attityder till
och uppfattningar om de olika märkena. (Ibid.)

Köparen förväntar sig även en total produkttillfredsställelse och denna uppnås genom att
produkten tillgodoser de förväntningar som köparen ställer på produktens attribut. (Kotler P,
1997)

3.2.3 Köpbeslut

Efter att ha gått igenom de tidigare stadierna så kommer köparen till köpbeslutet och kommer
troligtvis att välja den produkt som passar denne bäst. Men två faktorer kan komma emellan
köpet mening och köpbeslutet. Den första faktorn är attityder från andra och med det menas
att en nära vän till köparen kan influera så att chanserna till köpet minskar. Den andra faktorn
är oförväntad situationsfaktor såsom om kunden förlorar jobbet och inte har råd med
produkten, köparen känner att behovet inte finns längre och prioriteringar. (Kotler P, 1997)



3.3 Pris

Det är alltid i slutändan konsumenten bestämmer huruvida priset är rätt eller inte. När företag
sätter sina priser måst konsumentens uppfattning om priset vägas in och se hur detta påverkar
köpbeslutet. Prissättningen skall alltid utgå ifrån konsumenten.
Vid ett köp så utbyter kunden ett värde mot ett annat och ett prissättningssynsätt som utgår
ifrån konsumenten involverar en förståelse för hur mycket konsumenten anser är rimligt. Rätt
nivå på pris är det som motsvarar det pris som konsumenten anser skäligt. (Kotler &
Armstrong, 1997)

Det kan dock vara svårt att mäta vad konsumenten sätter för värde på en produkt men om
konsumenten anser att värdet är för lite jämfört med priset så kommer de inte att köpa
produkten. Om konsumenten tycker att värdet är lägre än vad den är villig att betala så
kommer konsumenten att köpa produkten. Dock kommer då företaget att gå miste om den
eventuelle vinst det hade gjort om prisnivån hade matchat det som konsumenten tycket var
lämpligt. (Ibid.)

Företaget måste därför försöka förstå konsumentens skäl till varför de köper produkten och
sedan i lämpligaste mån matcha priset mot konsumentens värderingar av produkten.
(Kotler & Armstrong, 1997)

3.4 Image

Image är på vilket sätt som en individuell person eller grupp ser på företaget. Kunder kan ha
olika syn på ett och samma företags image.
Ett företag bör bestämma vilken image företaget skall ha samt vad som är målet med den.
(Kotler & Armstrong 1997)
För att ett företags image skall ge optimala värden bör den följa den vänstra lodrätta linjen i
figuren nedan (se figur 3.5)
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Det mest använda verktyget som företag använder sig av är reklam när man önskar att stärka
sin image. Reklam kan användas både för att bygga upp och bevara en önskad image över
flera år. Det kan också användas för att parera misstag som kan ha kommit att skada imagen.
Men ingen reklam kan lura marknaden någon längre tid om inte produkten i verkligheten
lyckas leva upp det som imagen försöker att lova.
För att lyckas så måste företagen kontinuerligt undersöka sin marknad för att se om deras
aktiviteter förbättrar deras image. (Ibid.)

3.5 Beslutsprocessen vid köp av nya produkter

”A new product is a good, service, or idea that is perceived by some potential customers as
new”. (Kotler P, 1997)

Köparen går igenom en mental process där köparen går från att bli upplyst om den nya
produkten till att slutligen köpa den. Denna process kallas adoptionsprocessen.

Denna process går genom fem stadier.

•  Uppmärksammad. Köparen uppmärksammar den nya produkten men har ingen
information om den.

•  Intresse. Köparen söker information om den nya produkten.

•  Utvärdering. Köparen överväger om nyttjandet av den nya produkten är av något värde.

•  Prov. Köparen provar den nya produkten i en liten skala för att se om det ökar värdet av
den nya produkten.

•  Adoption. Köparen bestämmer sig för att på full skala och regelbundet använda den nya
produkten. (Kotler P, 1997)

Detta är de steg som adoptionsprocessen går igenom.
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4. EMPIRI

”Empirismen menar att våra sinneserfarenheter är den enda källan till kunskap. Vi måste
alltså med våra sinnen observera och bearbeta informationen om verkligheten. Dessa
observationer är avgörande när en teori skall formas och testas”. (Wiedersheim-Paul,
Eriksson, 1991 s.149)

I detta kapitel kommer vi att redogöra för resultatet av intervjuerna, vad som kom fram under
respektive intervju. En sammanfattning av de diskussioner som fördes med varje respondent.

4.1  Introduktion

Vi presenterar det som framkom under intervjuerna i samma ordningsföljd som
diskussionsfrågorna är kopplade till teorierna i intervjuguiden. Dessa är följande, distribution
där funktion, mellanhänder och distributionssystemens olika utformning ingår.
Köpbeslutsprocessen där informationssökning, utvärdering av alternativ samt
beslutsprocessen vid köp av nya produkter ingår.
De resultat som vi diskuterar här bör bara skådas som tänkbara attityder och värderingar, inte
allmängiltiga. Detta eftersom vi inte försökt att skapa någon totalliknande undersökning utan
bara försökt att få fram respondenternas attityder och värderingar utifrån diskussionsfrågorna i
intervjuguiden.

4.2 Resultat av intervjuerna

4.2.1 Distribution

Funktion

De flesta av de intervjuade tycker att det bör finnas någon sorts kontakt mellan dem och
producenten av tjänsten. Hur stor kontakten skall vara anses bero på hur välinformerad man är
eller hur väl tjänsten motsvar de förväntningar som fanns på den. Vid inköp av en tjänst anses
det även viktigt att det blir rätt eftersom kunden i många fall är personligen inblandad i
tjänsten. Därför bedöms det som viktigt med en bra kontakt så det möjliggör att tjänsten blir
så bra som möjligt.
Endast en av de intervjuade ansåg att det inte behövdes någon kontakt alls så länge tjänsten
motsvarade förväntningarna.

Mellanhänder

Alla av de intervjuade skulle välja att köpa en tjänst av mellanhanden istället för producenten
om den var billigare. Så länge tjänsten är den samma skulle mellanhanden väljas framför
producenten om denne kan erbjuda den till ett billigare pris. Det påpekas dessutom att om ett
varumärke är tillräckligt starkt så upplevs det ändå som om att produkten köps direkt från
producenten.
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Om det skulle finnas en otydlighet i distributionen, att det inte riktigt framgår vem som ligger
bakom tjänsten, går meningarna isär om vilket val som skulle göras mellan mellanhanden och
producenten. Detta trots att mellanhanden skulle erbjuda samma tjänst till ett lägre pris.
För två av de intervjuade spelade det ingen roll bara dessa fick samma kvalité på tjänsten.  De
andra respondenterna skulle antingen inte köpa tjänsten av mellanhanden om de kände
osäkerhet eller så skulle det behövas mer information innan köpet genomfördes. Även
prisskillnaden var av betydelse ifall mellanhanden skulle väljas ändå.

Som tidigare påpekats och som framkommer gång på gång tycks det viktigt att det finns en
kontakt med producenten av tjänsten och detta gäller även för mellanhanden. Samma
resonemang förs här som vid diskussionen kring kontakt med producenten. Nya kommentarer
som framkommit här är att det kan bero på vad för slags mellanhand det är, om det är en agent
eller en förmedlare. Ansvarsfrågan betonas eftersom det nu kan bli oklart vem som har ansvar
för tjänsten, tar mellanhanden en egen risk eller ligger den helt på producenten? Kontakten
med mellanhanden anses som viktig främst för att det finns en vilja att veta vem som bär
ansvaret för tjänsten.

Distributionssystemens olika utformning

Att veta vem som har ansvar för tjänsten tycks i allra högsta grad vara en viktigt faktor.
Främst ur det hänseende att det finns krav på att veta vart det går att vända sig om något går
fel eller inte blir som förväntat.
En intressant synpunkt som framkommer är att det kan bero på vilket varumärke det handlar
om. Är det ett varumärke som är känt spelar det en mindre roll eftersom då förmedlar
varumärket i sig pålitlighet och vem leverantören är blir ej avgörande.

Samtliga av de intervjuade tyckte att på det sätt som de får tjänsten levererad till sig är
essentiellt i valet av tjänsteleverantör. Det skall inte vara något krångel och tjänsten skall vara
lättillgänglig att införskaffa. Desto bättre service ju mer attraktiv anses tjänsteleverantören,
likaledes blir då service en egenskap som anses viktig vid val av tjänsteleverantör. Andra
egenskaper som betraktas som viktiga är huruvida bra informationen är, vilket rykte och om
tjänsteleverantören anses som pålitlig. Därpå är priset och kvalitén också betydande faktorer.

De flesta av de intervjuade ansåg att distributionssystemen var mer anpassade och utformade
utifrån producenten istället för utifrån kunden, ”det skall vara anpassade för kunden men
oftast är det tvärtom” är ett yttrande. Några menar att det även kan bero på hur pass utsatt
företaget är för konkurrens. En del företag använder distributionssystemets utformning som
ett konkurrensmedel för att vinna kunder. Men den genomgående uppfattningen är att
distributionssystemen är utformade på företagens villkor, främst för att det vill vara så
kostnadseffektiva som möjligt menar de intervjuade.
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4.2.2 Köpbeslutsprocessen

Informationssökning

Informationsbehovet innan val av tjänsteleverantör är varierande. En del menar att det beror
på vilket varumärke det är, om det är ett känt varumärke finns det ett mindre behov av
information än om det vore ett okänt varumärke. Därtill kan informationsbehovet även bero
på hur dyr eller långvarig tjänsten är.
Alla utom en av de intervjuade anser att någon form av information är viktig. Denne valde
enbart tjänsteleverantörer som var kända sedan tidigare.
Merparten av de intervjuade söker efter flera alternativ innan de väljer tjänsteleverantör. Detta
för att få bästa möjliga tjänst och även till viss mån till bästa pris. Det påpekas också att det
kan bero på vilken tjänst det gäller. Är det en tjänst som är kostsam och av stor betydelse så
blir sökandet efter en lämplig tjänsteleverantör viktigare.

Utvärdering av alternativ

Prisets roll vid val av tjänsteleverantör har betydelse, men det är inte av helt avgörande. Det
skall inte göras alltför stora inskränkningar på kvalitén, hellre en pålitlig tjänst till något högre
pris.
Endast en menar att priset inte har någon betydelse, bara denne får vad den vill ha.
Imagens roll vid val av tjänsteleverantör är genomgående en viktig faktor hos alla de
intervjuade. Ett företag som har en bra och positiv image anses som ett troligare alternativ
framför andra. Är imagen tydlig och ansenlig så ger det ett sken av att tjänsten är bra. För en
av de intervjuade spela imagen ingen stor roll. Denne tycker att bara tjänsten känns pålitlig så
räcker det.

Beslutsprocessen vid köp av nya produkter

Huruvida det anses svårt att ta till sig en ny tjänsteleverantör går meningarna isär om.
En del finner det inte alls svårt, bara de känner att tjänsteleverantören känns pålitligt och att
det upplevs som att produkten motsvarar de förväntningar som finns på den.
En övervägande del av de intervjuade fann det dock svårt att byta tjänsteleverantör. Detta
eftersom de känner trygghet i den tjänsteleverantör de redan har. Finns det positiva
erfarenheter av den leverantör som anlitats tidigare och pris samt kvalité är bra så byts det inte
gärna.
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5. ANALYS

I detta kapitel kommer vi att analysera resultatet av intervjuerna. I analysen försöker vi även
att koppla resultatet till teorin.
Vi gör samma indelning av kapitlet som vi gjorde i empirikapitlet, analysen följer den teori
ordning som frågorna i intervjuguiden gör.
Vi poängterar än en gång att analysen utgår från respondenternas attityder och värderingar, vi
försöker inte att skapa någon totalliknande undersökning och allmängiltiga svar.

5.1 Analys

5.1.1 Distribution

Funktion

En kontakt mellan producenten och konsumenten finns alltid men tycks vara viktigare när det
gäller tjänsteleverans. De funktioner som ett distributionssystem innefattar såsom
kundservice, promotion och kontakt (Evans & Berman, Marketing, 1994) är något som då blir
essentiellt vid tjänsteleverans. Detta pågrund av att det anses som att kunden själv oftast är
personligt inblandad i tjänsteprocessen. Något som även Zeithaml och Bitner (1996) påpekar
då de diskuterar de egenskaper som kännetecknar en tjänst. Detta innebär att de
kanalfunktioner som ett distributionssystem innehåller fyller betydelsefulla uppgifter för att
kunden skall känna sig trygg inför sin eventuella konsumtion av tjänsten. Kanalfunktionerna
blir då grundläggande för båda riktningar eftersom kunden behöver kontakt för att få bästa
möjliga tjänst och producenten behöver kontakt för att kunna erbjuda kunden bästa möjliga
tjänst. Ett liknande resonemang förs av Norrman (1992), han anser att då kunden är med i
produktionen blir dennes tankar och beteende än mer viktiga att förstå och ta hänsyn till. Det
gäller för tjänsteföretaget att vara väl medveten om vem kunden är och vad denne kan tänkas
efterfråga, kontakt blir då grundläggande. Att det skall finnas en kontakt mellan producenten
och konsumenten anses viktig och följer således även de teorier vi behandlat som också
poängterar detta.

Mellanhänder

Valet av mellanhand eller ej berodde på vissa olika faktorer. En av dessa faktorer var
tryggheten. Företagen kan på många olika sätt använda mellanhänder och i ju större
utsträckning detta görs desto mer minimeras kontakten med konsumenten (Kotler &
Armstrong, 1997). Detta är något som då kan tyckas göra att tryggheten minskar. Andra
faktorer som avgjorde huruvida det skulle väljas en mellanhand kunde vara hur känt
varumärket är. Här skulle därför kundkontakten kunna vara minimal eftersom konsumenten
då litar på produkten i sig.
Priset hade bara betydelse till en viss del och om då trygghet går före pris så godtas en dyrare
produkt där det finns en större känsla av trygghet.
Detta sammantaget innebär att valet av mellanhänder måste anpassas från situation till
situation och från produkt till produkt.
Kontakten mellan konsumenten och mellanhanden är av vikt men här kommer även en annan
omständighet in, vid användandet av en mellanhand kommer frågan om vem som har ansvaret
för tjänsten. Desto mer mellanhänder ju oklarare vem som bär ansvaret för tjänsten (Kotler P,
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1997).  Om kanalfunktionerna är de rätta så kan detta kanaliseras fram så att
ansvarsförhållandena blir klara.

Distributionssystemens olika utformning

Hur distributionssystemet ser ut kan påverka olika saker som är viktiga ur konsumentens
perspektiv. Här återfinns trygghet igen som en viktig faktor. Beroende på hur
distributionssystemet är utformat påverkas konsumentens bild av vem som gör och står för
vad. Två olika utformningar på distributionssystem är traditionella- och vertikala
distributionssystem (Kotler & Armstrong, 1997). Dessa två skiljer sig åt och det kan vara
svårt för konsumenten att veta vem som har ansvaret i de olika systemen.
I det traditionella systemet är det tydligt vem som gör vad men i det vertikala kan det vara
svårt att se. Detta pågrund av att där integreras de olika delarna mer i varandra.
Eftersom tryggheten i att veta vem som ansvar för tjänsten är stor så kan det vara fördelaktigt
att välja lämpligt system eller på ett tydligt sätt klargöra för konsumenten ansvarsrollerna
mellan de olika inblandade aktörerna i distributionssystemet.
En av faktorerna av de egenskaper som anses som viktiga i valet av tjänsteleverantör är hur
tjänsten levereras. Tjänsten skall levereras utan att det är något krångel.
Med frasen ”customer value delivery system” så menas att distributionssystemet måste
utformas utifrån vad kunden önskar sig (Kotler & Armstrong, 1997). En synvinkel som också
Wagner (1994) resonerar kring, kunden är kung och står högst upp och det är utifrån det
synsättet som grunden till distributionssystemet skall läggas. Respondenterna tyckte dock
oftast att det kändes som att det var tvärtom, distributionssystemet var utformat utifrån
producenten och inte konsumenten. Men de fanns även andra saker som ansågs viktiga såsom
service, image och pålitlighet. Om dessa saker upplevdes tillräcklig bra kanske
distributionssystemet ansågs godtagbart trots att det inte kändes som det var anpassat efter
konsumenten.

5.1.2 Köpbeslutsprocessen

Informationssökning

Behovet av information var nästintill genomgående hos respondenterna. Detta följer den
modell (Figur 3.5) över köpbeslutsprocessen där ett av stegen är informationssökning.
Behovet varierar dock beroende på olika saker, är det en dyr produkt så blir behovet starkare
men om det är ett känt varumärke blir behovet mindre. Detta eftersom det då redan finns en
kännedom om produkten eller dess tillverkare sedan tidigare och då kan det på ett snabbare
sätt bildas en uppfattning om huruvida produkten kommer att motsvara de förväntningar som
finns på den. Informationssökningsbehovet existerar men är beroende på produktens olika
egenskaper.
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Utvärdering av alternativ

Utvärdering av alternativ är ett annat stadium som ingår i köpbeslutsprocessen. På samma sätt
passeras detta stadium också av respondenterna. De flesta av de intervjuade söker efter en
produkt med bästa attribut utifrån vad de önskar sig. Detta stämmer överens med Kotler
(1997) som menar på att det är här som köparen går in i en mer aktiv informationssökning.
Respondenterna utvärderar de olika alternativen de ställts inför vilket också Kotler (1997)
framhäver att köparen gör. Här värderas attribut såsom kvalité, pris och hur väl produkten kan
tänkas motsvara förväntningarna. Detta stämmer överens med det Kotler och Armstrong
(1997) diskuterar, att här värderar konsumenten värdet på produkten i förhållande till dess
pris. Det attribut som värderas högst är pålitlighet.
Imagen är också en viktig faktor vid valet av tjänsteleverantör anser respondenterna, detta
stämmer överens med vad Kotler (1997) anser.

Beslutsprocessen vid köp av nya produkter

Huruvida respondenterna går igenom adoptionsprocessen (Kotler P, 1997) är olika. En del av
respondenterna tycker att det är svårt att ta till sig en ny tjänsteleverantör, medan andra inte
finner det svårt. Några har dock inga problem alls med adoption av ny produkt. Men den
genomgående uppfattningen hos respondenterna är att de finner det svårt att byta till en ny
produkt eller tjänsteleverantör. Tryggheten är viktig och finns det trygghet i den
tjänsteleverantör som anlitats sedan tidigare så byts denne oftast inte ut.
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6. SLUTSATSER OCH FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING

Mot bakgrund av vår problemdiskussion, vårt syfte, teorier och resultat av fallstudien kommer
vi nu att redogöra för de slutsatser vi kommit fram till. Slutsatserna kommer att diskuteras
utifrån de avgränsningar som gjordes, pris, distribution, image och trygghet. Detta för att
knyta an till det syfte uppsatsen har, vilka argument som är starka nog att få en kund att välja
en ny mellanhand som leverantör av tjänsten istället för producenten. Observera att dessa
slutsatser dras enbart utifrån de intervjuer som gjordes och kan därför inte ses som generella
och gällande. Det kommer också ges förslag till fortsatt forskning.

6.1 Slutsatser

6.1.1 Pris

Priset eller kostnadens betydelse vid val av tjänsteleverantör har betydelse men den är inte så
stor utan det är andra faktorer som i större utsträckning styr valet såsom trygghet och
distribution.
Pris påverkar även behovet av information, ju dyrare produkt desto större behov av
information. Om tjänsteleverantören har en bra informationsspridning kan detta innebära att
kunden kan komma att föredra deras produkt framför en annan tjänsteleverantörs även om
dennes produkt är dyrare.

6.1.2 Distribution

Det skall finnas en kontakt mellan producenten och konsumenten vid leverans av tjänsten
eftersom konsumenten ofta är personligt inbladad i tjänsten. Distributionssystemet skall ha en
klar och tydlig utformning så att det lätt går att identifiera de olika mellanhavanden som finns.
Tjänsten skall levereras på ett smidigt och krångelfritt sätt för att öka kundens
tillfredsställelse. Att utforma distributionssystemet utifrån vad kunden önskar sig av det,
customer value delivery system (Kotler & Armstrong, 1997), blir då väsentligt. Om inte
distributionssystemet fullt ut motsvarar de krav kunden har på det kan detta uppvägas med
ökad grad av exempelvis service, image och pålitlighet.
Dessutom om det är ett känt varumärke så litar kunden på varumärket i sig och då kan
kundkontakten minskas.

6.1.3 Image

Behovet av information innan köpbeslut är utmärkande. Image är där en av de faktorer som
påverkar valet av tjänsteleverantör. Har tjänsteleverantören en känt bra och positiv image så
minskar behovet av information från just denne tjänsteleverantör. Detta för att konsumenten
kan bilda sig en snabbare uppfattning och där av lita mer på att produkten kommer att
motsvara de förväntningarna som finns på den. Imagen spelar således en betydande roll, är
imagen känd och inarbetad så kan den bidra till att just denne tjänsteleverantör väljs.
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6.1.4 Trygghet

Trygghet är den faktor som framstår som tydligast vid valet av tjänsteleverantör. Ett skäl till
att det känns viktigt med trygghet är som tidigare nämnts att konsumenten oftast är personligt
inblandad i tjänsteprocessen.
De funktioner som innefattas i ett distributionssystem måste därför anpassas så mycket som
möjligt efter kunden för att denne skall uppleva maximal trygghet. Valet av mellanhänder kan
anpassas från situation till situation bara kanalfunktionerna är de rätta så kan tryggheten hos
konsumenten infinna sig. Det måste även framgå tydligt hur de olika ansvarförhållandena ser
ut i distributionssystemet, detta för att öka kundens känsla av trygghet. Lyckas
tjänsteleverantören med att få kunden att känna sig trygg så är möjligheten stor att kunden
väljer just denna tjänsteleverantör.

6.2 Slutkommentar

Utifrån dessa slutsatser framgår det att trygghet är den främsta faktorn vid valet av
tjänsteleverantör. Argument såsom pris, distribution och image kan ha stor betydelse om de
kombineras rätt. Känner kunden trygghet i den tjänsteleverantör som denne har för tillfället så
byts oftast inte. Adoption av ny produkt är inte främmande men byte av tjänsteleverantör är
det. Men lyckas en ny tjänsteleverantör att hitta en bättre mix av kanalfunktioner än dess
konkurrenter i sitt distributionssystem samt få kunden att känna sig trygg inför sitt inköp av
tjänsten är möjligheterna till att lyckas goda.

6.3 Förslag till fortsatt forskning

Några intressanta sidospår som uppkommit längs vägen och skulle kunna vara tänkvärda
uppslag för vidare forskning är hur ett distributionssystem skall se ut för att kunden skall
uppleva det som tryggt. En annan intressant frågeställning som skulle kunna vara föremål för
vidare forskning är hur ett pålitligt varumärke byggs upp.
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Intervjuguiden

Personlig bakgrund

Namn

Ålder

Diskussionsfrågor

Distribution

Funktion

Av hur stor betydelse är det att känna att det finns en kontakt mellan dig och producenten av
tjänsten?

Mellanhänder

Om valet av en mellanhand framför producenten skulle medföra lägre kostnader, men
likvärdiga produkter, skulle Ni då välja denna mellanhand? Hur skulle Ni resonera?

Om valet av en mellanhand framför producenten skulle medföra lägre kostnader men det finns
en risk för en otydlighet i distributionen, svårigheter att veta vilka som ligger bakom tjänsten,
skulle Ni då välja denna? Hur skulle Ni  resonera?

Av hur stor betydelse är det att känna att det finns en kontakt mellan dig och mellanhanden?

Distributionssystemens olika utformning

Hur mycket betyder tryggheten d.v.s. veta vem som står bakom tjänsten och som levererar
samt har ansvar för tjänsten?

Hur stor roll har distributionen då Ni väljer en tjänsteleverantör?

Vilka egenskaper anser Ni är viktiga innan Ni väljer tjänsteleverantör?

Känner Ni att distributionssystemen är till för kunden eller producenten?

Köpbeslutsprocessen

Informationssökning

Hur beroende av information är Ni innan Ni väljer tjänsteleverantör?



Söker Ni efter flera alternativ innan Ni väljer tjänsteleverantör?

Utvärdering av alternativ

Hur stor roll har priset när Ni väljer en tjänsteleverantör?

Hur stor roll har tjänsteleverantörens image då Ni väljer tjänsteleverantör?

Beslutsprocessen vid köp av nya produkter

Finner Ni det svårt att ta till er nya tjänsteleverantörer?
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