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Abstract 
 
The essence of this assignment is to examine the consequences of changes in the material 
routines when selling subscription of newspapers. It is a case study carried out within Nerikes 
Allehanda AB, one of the largest newspapers in Sweden. The division of selling is outsourced 
to an external telemarketing company. 
 
In 2004 the division of subscription carried out an extensive structural change. The intention 
was streamlining and to enable improved follow-up off sales. My experience as circulation 
and distribution manager has made me involved in the work with questions regarding to 
evaluate and improve operational changes in the material routines. 
 
The purpose of this thesis is to create an understanding of how the external telemarketing 
company experience that the contact with Nerikes Allehanda differs with changes in the 
material routines. 
 
As an empirical background are interviews with staff and employees by the telemarketing 
company. A newspaper subscription can both be categorized as a service and a product. The 
origin of this thesis is the view of service. Therefore as a theoretical background I have 
chosen a framework of models from the Nordic school of research in services marketing. 
 
The results of the study points at rather small differences in opinions between the staff and 
employees by the telemarketing company. To continuously work with the process of material 
routines seems to have a positive influence on the selling regarding soft factors, as attitudes, 
relations and behaviour. The most important qualities for creating “integration” between the 
organizations are access and trust. These factors give direct influence on the seller’s self-
esteem within the interaction with the potential customer/subscriber. Standardized working 
routines create structure which is very much appreciated by the sellers. Which also affect the 
quality in the selling process in a positive way. 
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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete avser att undersöka konsekvenserna av förändrade 
materialhanteringsrutiner vid försäljning av morgontidningsprenumerationer. Undersökningen 
genomförs inom Nerikes Allehanda AB, som är en av Sveriges största landsortstidningar. 
Försäljningen av prenumerationer inom NA är utkontrakterad till ett externt 
telemarketingbolag.  
 
Under 2004 genomfördes en omfattande strukturförändring inom prenumerationsfunktionen 
inom NA. Avsikten var att effektivisera och möjliggöra en förbättrad uppföljning av 
försäljningen. Det var jag som författare av detta examensarbete som lade grunden och 
implementerade strukturförändringen. Min roll som upplage- och distributionsansvarig inom 
NA-koncernen har resulterat i ett direkt ansvar avseende frågor som gäller 
prenumerationsfunktionen. 
 
Syftet med detta arbete är att skapa förståelse för hur säljorganisationen upplever att 
kontakten med beställarorganisationen avseende materialhantering påverkar försäljningen. 
 
Som empirisk grund i arbetet finns intervjuer genomförda med VD, säljledare samt säljare vid 
säljbolaget. En morgontidning kan både karakteriseras som produkt och som tjänst. 
Utgångspunkten för arbetet är tjänstemarknadsföringsperspektivet, och då med tyngdpunkt på 
kvalitet i tjänstemarknadsföringsprocessen. Den teoretiska grunden baseras på ett antal 
traditionella tjänstemarknadsföringsmodeller ur den nordiska skolan. 
 
Resultatet av det som framkommit är att det finns mycket små skillnader inom 
säljorganisationen avseende synen på materialhantering. Ett kontinuerligt arbete med 
materialhanteringen har en positiv inverkan på försäljningen avseende mjuka faktorer såsom 
attityder, relationer och beteenden. De viktigaste egenskaperna för att skapa ”integration” 
mellan NA och säljorganisationen är tillgänglighet och förtroende. Dessa ger en direkt 
påverkan på säljarnas självkänsla i interaktionen med prenumeranten. Formalisering av 
arbetsrutiner skapar en struktur som är uppskattad bland säljarna vilket påverkar de kvalitativa 
aspekterna av försäljningen positivt. 
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1. INLEDNING 
 
I Sverige förväntas medborgarna att regelbundet ta del av dagspressens innehåll. Det är något 
som ligger i den svenska traditionen. Tillgången till olika medier är en viktig faktor för hur 
regelbundenheten i medievanorna ser ut. Att prenumerera på en morgontidning innebär att 
sannolikheten för att en person också tar del av dess innehåll är större, även om det inte med 
nödvändighet måste vara så. Samtidigt är det inte bara prenumerationsbenägenheten som styr 
huruvida en person tar del av dagspress eller inte – tillgång till tidningen kan även finnas på 
annan plats, som till exempel på arbetsplatsen eller i skolan. Omkring åttio procent av 
Sveriges befolkning läser regelbundet någon form av dagstidning. Med regelbundet menas då 
läsning minst fem dagar per vecka.1
 
Bruttotiden för Sveriges befolknings medieanvändning låg 2004 på 5 timmar och 51 minuter. 
För 2005 är motsvarande siffror 5 timmar och 41 minuter.2 Radio och tv dominerar den tid 
som ägnas åt massmedier. Radiolyssnandet står för 35 procent av bruttotiden, motsvarande 
andel för tv-tittande uppgår till närmare 30 procent. Ljudmedierna står tillsammans för 42 
procent av den tid befolkningen ägnar åt medier en genomsnittlig dag. De tryckta medierna 
upptar ungefär en femtedel av tiden, medan en tredjedel ägnas åt medier för rörliga bilder. 
Uppgifterna gäller för hela Sveriges befolkning mellan 9-79 år.3
 
Större delen av befolkningen tar någon gång varje dag del av en dagstidning. Hur ofta det sker 
varierar dock från person till person. Vanan att läsa styrs i stor utsträckning av vilket utbud 
som finns till hands, men den beror också av individuella faktorer. Läsvanorna kan därmed se 
olika ut för olika människor beroende på i vilken fas av livet den enskilde befinner sig, hur 
livsstil och livssituation ser ut. För vissa människor är dagstidningen en självklar del i 
vardagen, en oumbärlig källa till information och kunskap om det omgivande samhället. 
Morgontidningen är för många en lika viktig del vid frukostbordet som själva frukosten.4 
Olika tidningar provar olika grepp för att komma nära sina läsare. Varje generation av läsare 
ställer nya krav på journalistiken, och de lokala tidningarna måste utvecklas i takt med 
läsarna.5
 
Nerikes Allehanda är en av Sveriges största landsortstidningar. Inom NA är man mycket noga 
med att lyssna på sina läsare och prenumeranter. En nära och personlig journalistik efterfrågas 
i framtiden. Det finns allt högre förväntningar på att tidningen ska ställa makthavarna mot 
väggen och åstadkomma journalistik som betyder något. Något som avspeglas tydligt i 
attitydundersökningar som genomförts för att lägga grunden för den framtida utvecklingen 
inom NA.6
 
Andelen regelbundna morgontidningsläsare är lägre bland yngre åldersgrupper än bland äldre. 
Att yngre märker ut sig som de minst regelbundna morgontidningsläsarna hänger bland annat 
samman med faktorer som livsstil och levnadsvanor. En tredjedel av Sveriges befolkning 
                                                           
1 Andersson, U., (2005) 
2 Mediebarometern 2005* 
3 Mediebarometern 2004 
4 Lithner, A., (2000) 
5 NA-koncernens årsredovisning 2005, s. 14 
6 Ibid, s. 15 
 
* Mediebarometern är en årlig räckviddsundersökning som avser att belysa hur stor andel av den svenska 
befolkningen som en genomsnittlig dag under respektive år tagit del av ett antal enskilda medier. 
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besöker regelbundet olika nyhetssajter på nätet. Flitigast är de unga, vana och mer 
regelbundna Internetanvändarna. Yngre människor är mer frekventa nyhetsbesökare på nätet 
än äldre. Detta är omvänt de mönster vi känner från nyhetsanvändning i press, radio och tv, 
och tyder på att nätnyheterna fyller en annorlunda funktion. Ständigt uppdaterade nyheter 
oberoende av utgivnings- och sändningstider ses som en stor fördel hos nätnyheterna. 
Nätnyheter utgör främst ett komplement till nyheter i andra medier. Det är endast ett fåtal som 
övergett dagstidningar, radio- och tv-nyheter. Användningen av traditionella nyhetsmedier har 
inte märkbart förändrats under den period som nätnyheter har utvecklats. Dock märks en 
förändring bland frekventa Internetanvändare i åldrarna 25-40 år, där framför allt 
morgontidningsläsningen har minskat. Ytterligare förändringar är att vänta. Yngre 
generationer kommer sannolikt att skapa nya vanor och tekniken möjliggör nya kanaler för 
nyheter.7
 
NA har idag med sajten na.se en av landets ledande nyhetssajter. Internet är en naturlig del av 
vardagslivet såväl för läsare och annonsörer. Under hösten 2005 beslutades att genomföra ett 
större webb-tv-projekt på na.se. Därmed kan man ta del av nyheter från NA i såväl 
papperstidningen som på webb, webb-tv, radio och i mobiltelefon.8
 
Det här arbetet avser att undersöka försäljningen av tidningsprenumerationer, samt 
bakomliggande funktioner och rutiner inom NA. 
 
 
1.1. Problembakgrund 
 
En ständigt återkommande fråga för marknads- och prenumerationsavdelningen inom NA är 
hur man ska kunna behålla och även rekrytera nya prenumeranter till tidningen. Dels sker 
detta genom att kontinuerligt bearbeta befintliga kunder med aktiviteter för att få dessa att 
kvarstå som prenumeranter. Dels så måste nya prenumeranter lockas för att ersätta de 
uppsägningar som trots allt finns. Alternativen att locka nya kunder är många. 
 
För att effektivisera och möjliggöra en bra uppföljning av alla säljrelaterade aktiviteter 
genomfördes under 2004 en omfattande strukturförändring inom NA. Innehållet i denna 
förändring finns beskrivet i senare delar av arbetet (se kapitel fyra, Bakgrundsinformation). 
För att få en bild av hur säljorganisationen uppfattade resultatet av förändringen formulerades 
syfte och problemformuleringen som är grund för detta arbete. Viktigt att notera är att det var 
jag som författare som lade grunden och implementerade strukturförändringen inom 
prenumerationsavdelningen. Min roll som upplage- och distributionsansvarig inom NA har 
resulterat i ett direkt ansvar avseende frågor som gäller prenumerationsförsäljning. 
 
Detta arbete avser således att undersöka de rutiner som utarbetas och som kontinuerligt 
omprövas vid ny- och omförsäljning av prenumerationer. Utgångspunkten för undersökningen 
är säljorganisationens upplevelse av konsekvenserna av en förändrad materialhantering. 
 
Försäljningen av prenumerationer är utkontrakterad till ett externt telemarketing företag, TM-
Online AB som finns lokaliserade i Hedemora. TM-Online AB ansvarar som enskild 
leverantör till NA för all försäljning och övrig utgående kommunikation som sker i säljande 

                                                           
7 Bergström, A., (2005) 
8 NA-koncernens årsredovisning 2005, s. 16 
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syfte för NA. Det kan vara allt från omförsäljning av en provprenumeration, till ett 
kundvårdande samtal till en prenumerant som prenumererat troget i många år på tidningen. 
 
1.2. Problemformulering 
 
NA arbetar aktivt med rutiner för materialhantering till prenumerationsförsäljning. Det finns 
ett starkt intresse att kontinuerligt utvärdera och följa upp förutsättningarna för en så bra 
försäljning som möjligt. Detta arbete avser att undersöka hur ledning och personal vid 
säljorganisationen upplever att de kvalitativa aspekterna av materialhanteringen påverkar 
försäljningen av prenumerationer för NA. 
 
De tre problemfrågor som arbetet avser att svara på är; 
 
α Finns skillnader inom säljorganisationen avseende synen på materialhanteringen? 
β Finns arbetsmässiga konsekvenser orsakade av förändrad materialhantering? 
χ Vilken påverkan har materialhanteringen på kvaliteten vid försäljning? 
 
 
1.3. Avgränsning 
 
I arbetet finns inga referens- eller mätvärden avseende effektivitet. Anledningen är att arbetet 
inte avser att värdera en grad av påverkan, utan endast kvalitativt undersöka eventuella 
konsekvenser av materialhanteringen. 
 
Arbetet utgår från hur säljorganisationen upplever materialhanteringen. Arbetet avgränsas till 
att endast ta hänsyn till de aktiviteter som påverkar/kan påverka försäljningen innan den första 
kontakten tagits mellan säljare och kund. Hänsyn tas således inte till eventuell återkoppling 
eller påverkan som uppkommer på grund av materialhantering som sker efter denna kontakt. 
Exempel på sådan aktivitet kan vara uppföljningssamtal för att säkerställa leverans av tidning 
etc. 
 
 
1.4. Syfte 
 
Syftet med arbetet är att skapa förståelse för hur säljorganisationen upplever att kontakten 
med beställarorganisationen avseende materialhantering påverkar försäljningen. 
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1.5. Arbetets disposition 
 
Arbetet struktureras i tre delmoment; 
 
DEL ETT En kortfattad bakgrundsinformation ges under kapitel fyra, 

BAKGRUNDSINFORMATION. Här beskrivs beställarorganisationen, Nerikes 
Allehanda AB samt säljorganisationen TM-Online AB. Under denna del ges 
även information om den strukturförändring som genomfördes under 2004 vid 
försäljning av prenumerationer.  

 
DEL TVÅ Under kapitel fem, EMPIRISK KONKLUSION OCH ANALYS ges en 

sammanställning av säljorganisationens uppfattning och syn på försäljningen. 
Materialet är insamlat genom personliga intervjuer på lednings- och 
organisationsnivå i säljorganisation. På ledningsnivå intervjuades VD och 
säljledare samt på organisationsnivå intervjuades säljare. 

 
DEL TRE Baserat på analysen av det empiriska materialet genomförs en koppling till teori 

inom tjänstemarknadsföring, kapitel sex, KOPPLING TILL FYRA 
TJÄNSTEMARKNADSFÖRINGSMODELLER. Avsikten är att se hur 
förändringar beskrivna i del ett enligt säljorganisationen kan komma att ge 
konsekvenser för interaktionen mellan beställarorganisationen och 
säljorganisationen, samt ge eventuella effekter på det slutliga kunderbjudandet 

 
 
Nedan ges en grafisk beskrivning av arbetets problemformulering och disposition; 

Problem χ Problem β 

Problem α 

Metod Teori Slutsatser

Figur 1.1. Grafisk presentation av problemformulering och disposition 

Bakgrundsinformation 

Empirisk konklusion och analys 

Koppling till fyra tjänstemarknadsföringsmodeller 
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2. METOD 
 
2.1. Synsätt 
 
Synsätt definieras som ett sätt att skilja teoretiska skolbildningar, eftersom de har olika 
utgångspunkter om hur teori och empiri ska samverka. Valet av synsätt står som grund för 
valet av perspektiv avseende kunskap, människor och komplexitet. Det finns huvudsakligen 
tre olika synsätt, det empiriska-, det teoretiska- och sambandssynsättet. Det empiriska 
synsättet utgår från induktionen, dvs att slutsatserna är beroende av vad som upptäcks i 
empirin. Empirin ska helst samlas in genom neutral observation. Det empiriska synsättet finns 
oftast inom naturvetenskapen där det har en preciserad innebörd. Synsättet är emellertid inte 
direkt tillämpbart på sociala system eftersom människor kan agera slumpartat genom egna 
motiv och viljor. Dessa faktorer gör människor till handlande subjekt även om forskaren ofta 
behandlar dem som passiva objekt i sin studie. Induktionsbegreppet är en ensidig rörelse från 
empiri till teori, och har således ingen växelverkan mellan teori och empiri. Anhängare av det 
teoretiska synsättet tillämpar deduktionen, dvs att slutsatserna följer uppställda 
förutsättningar. Deduktionen är inom det naturvetenskapliga området förenat med bevisföring, 
vilket gör den svår att tillämpa på sociala system då de inte direkt går att bevisa vad verklighet 
egentligen är. Forskare som utgår från deduktionen använder sig av teorier och begrepp som 
appliceras på empirin.9  
 
Inom sambandssynsättet uppträder abduktionsbegreppet som anses vara en växelverkan 
mellan teori och empiri. Begreppet har inom vetenskapen en ambition att närma sig ett 
överensstämmande ideal mellan teori och empiri. Detta ideal innebär att det mellan teori och 
empiri uppstår en slags kommunikation som är dubbelriktad, dvs inte som tidigare synsätt 
som är av enkelriktad art. Med ett sambandssynsätt eftersträvas att teori och empiri ska 
integreras så att de blir en odelbar helhet. Med det teoretiska- och empiriska synsättet försöker 
forskaren att framställa studien så objektivt som möjligt.10

 
Valet av synsätt för arbetet utgår från ett sambandssynsätt. Avsikten är att undersöka 
konsekvenser kring ett materialflöde, och interaktionen mellan två organisationer. Den empiri 
som insamlats för att öka förståelsen för säljorganisationen kopplas i senare delar i arbetet 
samman med modeller och teorier hämtade inom tjänstemarknadsforskning. Under hela 
arbetet sker en växelverkan mellan det empiriskt insamlade materialet och den teoretiska 
plattform som arbetet försöker knyta an till för att kunna svara på vald problemformulering. 
 
 
2.2. Perspektiv 
 
Valet av perspektiv inom forskningen innebär ett fastställande av följande tre dimensioner; 
 
• Kunskapsteori: kausalitet eller helhetsinriktad kunskapssyn 
• Komplexitet: komplexitetsantagande om problem/fenomen 
• Människosyn: deterministisk eller voluntaristisk människosyn11 
 
 
                                                           
9 Wigblad, R., (1997), s. 25ff 
10 Ibid, s. 31ff 
11 Ibid, s. 38 
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2.2.1. Kunskapsteori 
 
Kunskapsteorin är indelad i kausal och holistisk logik. Dessa skiljer sig från varandra genom 
att kausalitet innebär en tydlig riktningsangivelse i ett vetenskapligt samband, dvs läsaren ska 
kunna använda resultatet/beslutsunderlaget med hjälp av angivelserna. Den holistiska logiken 
inriktar sig mer på att se helheten i den vetenskapliga konfigurationen, dvs att visa hur 
helheten är konstruerad av flera olika delar och hur dessa delar tillsammans bildar ett 
meningsfullt sammanhang.12  
 
Arbetsgången delas in i tre nivåer. Dessa är av deskriptiv-, analys- och handlingsnivå. Den 
lägsta nivån är den deskriptiva nivån, eller med andra ord den beskrivande nivån. Denna 
grund skapar förutsättningar att gå vidare mot analysnivån som syftar till att väva ihop teori 
och empiri. På handlingsnivån kommer undersökningen slutligen att kopplas till praktiken. 
Beskrivningen går att genomföra på två olika sätt. Dels de förklaringsinriktade sambanden 
som följer den kausala logiken, dvs orsakskedjor, orsaksträd och orsakssamband. De 
förståelseinriktade mönstren som följer den holistiska logiken, dvs mönster bestående av flera 
bilder eller utsnitt som tillsammans bygger upp en förståelse. De analytiska kunskapsmålen 
skiljer sig beroende på valet av den kausala eller holistiska logiken. Den kausala logiken 
syftar till att besvara frågan varför och den holistiska logiken syftar till att besvara frågan hur. 
De handlingsinriktade kunskapsmålen består av värderingar som utgör vägledande kunskap.13

 
Arbetet utgår från en holistisk kunskapssyn med utgångspunkt att skapa förståelse för hur 
materialhanteringsrutiner påverkar säljorganisationen och interaktionen mellan de båda 
organisationerna. Deskriptivt beskrivs denna process och dess påverkan på säljorganisationen. 
Den analytiska delen av arbetet avser att skapa förståelse och kunskap kring materialhantering 
och dess konsekvenser för säljorganisationen. Detta för att uppnå kritiskt medvetande och 
reflektion kring säljorganisationens syn på försäljningen.  
 
 
2.2.2. Komplexitet 
 
Viktiga parametrar till komplexitet i sociala system kan härledas ur dynamiska faktorer som 
förändringshastighet och graden av förutsägbarhet i förändringen. Komplexitetsantagandet 
medför att systemen blir unika och föränderliga. Det finns tre olika typer av system. Det 
rationella och slutna systemet, som endast har utbyte med sig själv. Det organiska och öppna 
systemet som har utbyte med sin omgivning, och slutligen det komplext adaptiva som även 
det är ett öppet system. Det senare kännetecknas av att systemet förändras i takt med att 
omgivningen förändras, vilket innebär att systemet blir unikt vid varje tidpunkt. 
Komplexiteten ökar i den ordning som systemen beskrivits.14

 
Studier inom processer och interaktion i en försäljningsprocess kategoriseras som ett 
komplext adaptivt system. Förändringstakten är unik för varje utveckling inom processen. I 
arbetet är utgångspunkten att undersöka konsekvenserna av förändrade rutiner för 
försäljningen. Krav om försäljningsresultat och styrning begränsar graden av komplexitet. 
Även om systemet påverkas av en hög grad av förändringskraft så är graden av komplexitet 
mer i linje med ett öppet system. 
                                                           
12 Wigblad, R., (1997), s. 41 
13 Ibid, s. 39f 
14 Ibid, s. 52f 
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2.2.3. Människosyn 
 
Människosynen delas in i deterministisk eller voluntaristisk syn. Dessa definieras som 
begränsande (determinerande) och påverkande (voluntaristiska) variabler/faktorer i det 
studerade systemet. Definitionerna syftar till att förtydliga valet av synsätt på människorna i 
det studerade systemet. När studien syftar till att finna en lösning på ett problem är det ett 
voluntaristiskt perspektiv eftersom det är en fokusering på möjlighet till påverkan. Om studien 
fokuseras på hinder, begränsningar och att inte ta hänsyn till människors vilja och känslor 
utgår forskaren från ett deterministiskt perspektiv. Dessa båda begrepp är användbara på en 
hög systemnivå såsom institutioner eller organisationer.15  
 
Det finns även ett begrepp som benämns interdeterminism. Interdeterminism användas om det 
finns ett handlingsutrymme i studien att använda eller inte använda information, beroende på 
hur situationen uppfattas. Begrepp syftar till att även inbegripa mänskligt agerande på en lägre 
analysnivå, vilket resulterar i möjlighet till hänsyn av den mänskliga faktorn.16

 
Denna studie utgår från tjänstemarknadsföring vilket innebär ett forskningsområde som 
förutsätter möjlighet att påverka omgivningen. Synsättet speglar således ett voluntaristiskt 
synsätt. Arbetet avser att undersöka konsekvenserna av förändrade rutiner för 
försäljningsprocessen. Valet av information som underlag för analys och slutsatser speglar 
graden av handlingsutrymme, där det finns möjlighet att utnyttja eller inte utnyttja 
informationen. Synsättet för detta arbete är således interdeterministiskt. 
 
 
2.3. Synvinkel 
 
Med synvinkel avses från vilken position forskaren valt att studera problemet/fenomenet. 
Detta skiljer sig från det vetenskapliga perspektivet som i hög utsträckning bestämmer vad 
som studeras. Detta gör att forskarens synvinkel ligger nära praktiken till skillnad från de 
vetenskapliga som ligger nära teorierna. Ett viktigt val av synvinkel är från vilken 
samhällsnivå som problemet/fenomenet studeras. Samhällsnivåerna delas upp i mikro- och 
makronivåer. Mikro fokuserar på enskilda människor och/eller skilda ting, medan makro 
fokuserar på hela systemet av människor och ting. En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är 
kontroll eller flexibilitet. Kontroll förordar stabilitet, ordning och förutsägbarhet medan 
flexibilitet förordar innovation, förändring och process.17  
 
Återstår gör valet av maktdimension, som kan ses som ett inifrånperspektiv eller ett 
utifrånperspektiv. Med ett inifrånperspektiv antas en position inne i den egna organisationen 
vilket innebär att organisationen står i centrum medan övriga organisationer är intressenter i 
dess omgivning. Denna synvinkel kan delas upp i ovanifrånperspektivet, dvs 
problemet/fenomenet ses ur ett ledningsperspektiv eller underifrånperspektivet, dvs ur den 
enskilda människans synvinkel i organisationen. Utifrånperspektivet ser alla organisationer 
som likvärdiga aktörer.18

 

                                                           
15 Wigblad, R., (1997), s. 56f 
16 Ibid, s. 163f 
17 Ibid, s. 61 
18 Ibid, s. 63 
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Arbetets synvinkel utgår från en makronivå då syftet är att undersöka påverkan och synen på 
systemet säljorganisationen. Arbetet karakteriseras som flexibel med anledning av studiens 
tyngdpunkt mot förändring och process. Avseende maktperspektivet så är avsikten att närma 
sig ett utifrånperspektiv.  
 
 
2.4. Ansats 
 
”Ansatsen omfattar val av teorier, förklaring/förståelse och metodiker.”19

 
2.4.1. Ansatsväg 
 
Med utgångspunkt i valet av perspektiv preciseras en tyngdpunk i ansatsens olika 
delområden; teori, förklaring/förståelse och metodik. Grafiskt beskrivs detta i den sk 
ansatsmodellen. Beroende på hur ansatsen preciseras finns tre principiella möjligheter att 
förena teori och empiri. Vilket av dessa alternativ som väljs beror på vilken utgångspunkten 
är; syfte, teori eller metod. Startpunkten avgör hur de följande stegen väljs och motiveras.20

 
Arbetet utgår från en problemställning som ligger till grund för arbetets syfte. Detta är således 
startpunkten i ansatsmodellen. Utgångspunkten i ansatsen är att utifrån syftet söka lämplig 
teori för framtagandet av metodik. 

Teori Modell Syfte

Metod
Figur 2.1. Precisering av ansats i undersökningen
Källa: Wigblad, Rune, (1997), sidan 67
 
 
2.5. Val av teori och modeller 
 
”Teori brukar definieras som ett antal relaterade begrepp med vars hjälp verkligheten 
 kan förklaras.”21

 
En studie bör skilja på teorier som utgör teoretisk referensram jämfört med teorier vars 
resultat som refereras till, sk referensteorier. I den teoretiska referensramen beskrivs de teorier 
som på ett genomgripande sätt påverkar arbetet. Dessa teorier kan styra utformningen av 
studien, de kan även utgöra en plattform för att knyta an till en teoretisk tradition. 
Referensteorierna fungerar till skillnad från den teoretiska referensramen mer som ett stöd för 
det specifika sammanhang som behandlas. Denna referens är därför knuten till en specifik 
mening, ett specifikt textstycke eller ett specifikt kapitel.22

 
                                                           
19 Wigblad, R., (1997), s. 66 
20 Ibid, s. 66f 
21 Lundahl, U., Skärvad, P-H., (1992), s. 36 
22 Wigblad, R., (1997), s. 69f 
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Nedan har jag kortfattat beskrivit och delat in ett antal tjänstemarknadsföringsmodeller, enligt 
en forskningsrapport av Morten Olsen, i abstraktionsnivå- eller analysnivåer. Därefter väljs 
fyra av dessa modeller med vilka jag för ett teoretiskt resonemang utifrån studiens empiriska 
data. De modeller som jag valt markeras i följande tabeller och kommer att beskrivas mer 
ingående under teoretisk referensram. För insamling av data och strukturering av arbetet 
används Tre S-modellen av Conny Johanzon. 
 
 
2.5.1. Kategorisering av modeller inom tjänstemarknadsföring 
 
Under 1980-talet började forskningen kring tjänster med kvalitet som utgångspunkt att växa 
fram. De internationella konferenserna om tjänstekvalitet uppkom senare. Den forskning som 
bedrivits inom området under 1980-talet och början på 1990-talet har till största delen en 
gemensam nämnare för hur tjänstekvaliteten bedöms. Synen har präglats av att kundens 
upplevelse av tjänsten varit en utgångspunkt och kundens tillfredsställelse med tjänsten en 
målsättning.23

 
Om man ser till tjänstekvalitetens innebörd, kundens medvetna upplevelse och subjektiva 
utvärdering av tjänsten, finns det flera modeller. Inom forskningen finns ingen rak linje vad 
det gäller detta område. Det medför att olika forskares bidrag kan vara svåra att jämföra och 
svåra att använda i praktiken. Forskare inom tjänstemarknadsföring använder i sina modeller 
termer som ”kvalitetsdimensioner”, ”kvalitetskriterier”, ”kvalitetsindikatorer”, 
”kvalitetsegenskaper”, ”kvalitetsfaktorer” och ”kvalitetsdeterminanter” etc. Dessa termer 
används ibland synonymt, ibland med olika innebörd, och ibland blandas förklaringar till 
kvalitet som tillhör olika nivåer.24

 
Olsen tar inte direkt hänsyn till vad olika forskare kallar sina ”kvaliteter” utan delar istället in 
forskningsbidraget i tre klasser som representerar abstraktionsnivå eller analysnivåer. Dessa är 
indelade enligt tabellen nedan; 
 

NIVÅ:

Begrepps-
nivå

Tjänste-
produktions-
nivå

Kundupplevd
nivå

MODELL:

"Kvalitetsmodeller"

Interaktionsmodeller
och modeller över
tjänsteproduktion

Perceptionsmodeller

EXEMPEL 1:

Funktionell kvalitet
("Hur")

Teknisk kvalitet

Kontaktpersoner

Beteende

Teknologi och
systemkunnande,
dvs systemstöd

EXEMPEL 2:

Tekniska
lösningar

Figur 2.2. Modeller för tjänstekvalitet på olika nivåer
Källa: Olsen, (1992), s 64

("Vad")

 
 
 
2.5.1.1. Begreppsnivå 
 
Begreppsnivå används för att på ett övergripande sätt beskriva och analysera erbjudandet i 
termer av kvalitet. Begreppen som används är mycket allmänna och bygger ofta på ett antal 
                                                           
23 Olsen, M., (1992), s. 63f 
24 Ibid, s. 63f 
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beståndsdelar som påverkar kvaliteten, dvs på en lägre abstraktionsnivå. Kvalitetsbegreppen 
kan delas upp i sådana som huvudsakligen är kopplade till hur tjänsten utförs, dvs källor till 
kvalitet respektive hur tjänsten upplevs, dvs kundupplevt resultat.25

 
I figuren nedan delas kvalitet in i faktisk/teknisk kvalitet, dvs vad tjänsteleverantören anser 
sig leverera, respektive kundupplevt/funktionellt resultat, dvs den tjänst kunden upplever sig 
få. Indelningen är inte absolut, bla kan Lethinens ”output quality” och Gummessons 
”slutkvalitet” tänkas innehålla både subjektiva och mer objektiva variabler. Tabellen ger ändå 
en bra översikt över modellernas grundläggande drag på begreppsnivån.26

 

Figur 2.3. Nordiska kvalitetsmodeller på begreppsnivå

Grönroos
1983

Teknisk
kvalitet

Lethinen
1983

Output
quality

Lethinen &
Lethinen 1983

Gummesson
1988

Edvardsson
et al 1983

Gummesson
1991

Olsen
1992

Gummesson
1993

konstruktions-
kvalitet

Produktions-
kvalitet

Leverans-

kvalitet

Relations-
kvalitet

Technical
quality

Integrative
quality

Functional
quality

Outcome
quality

Funktionell
kvalitet

Process
quality

Physical

Interactive

Corporate

quality

quality

quality

Konstruktions-
kvalitet

Tjänste-
produktions-
kvalitet

Process-
kvalitet

Slutkvalitet

Konstruktions-
kvalitet

Tjänste-
produktions-
kvalitet

Process-
kvalitet

Design
quality

Production
& delivery
quality

Relational
quality

Outcome
quality

Källa: Olsen, (1994a), s 6
 
 
2.5.1.2. Tjänsteproduktionsnivå 
 
Tjänsteproduktionsnivån av interaktionsmodellerna är de enklaste modeller som beskriver 
tjänsteproduktionen. De har till syfte att beskriva vilka beståndsdelar som skapar kvalitet i 
aktörens möte med företaget. Dessa modeller fokuserar på kundens interaktion med företagets 
representanter och andra kvalitetspåverkande komponenter. Modellerna utgår från ett 
”managementperspektiv” och de olika beståndsdelarna beskrivs ofta på resursnivå, 
exempelvis personal/system eller på utförandenivå, människa/maskin. Skillnaden mellan 
tjänsteproduktions- och interaktionsmodellerna är att tjänsteproduktionen även inkluderar 
kvalitetspåverkande faktorer vilka kunden inte direkt interagerar med.27

 
Tabellen är indelad i tre delar. Dessa består av; 
 
• 
• 

• 

                                                          

Interaktioner som kunden har med sin omgivning, dvs det som kunden ser. 
Stöd som det tjänsteerbjudande företaget har till sitt förfogande för att leverera sina. 
tjänster, dvs det som är osynligt för kunden. 
Omvärlden som påverkar verksamheten. 

 
25 Olsen, M., (1992), s. 65 
26 Ibid, s. 65 
27 Ibid, s. 69f 
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Sasser et
al 1978

Material

Chase och
Bowen 1988

Technology

Eiglier och
Langegeard 1987

Grönroos och
Monthelie 1988

Gummesson
1991

Fysiska resurser
och arbetsredskap

System och
arbetsrutiner

Kontakt-
personer

Kunder

System Support
physique

Personnel
en contact

Client A
Client B

Facilities

Personnel People

Fysiska
produkter

System

Kontakt-
personer

Kunder
Övriga

Service A

Service A Org.kultur

Systemstöd

Materiellt stöd

Ledningsstöd

Stödpersonal

Ledning

Systéme
d'organisation

Interne
d'organisation

Konkurrenter
Samhället

Inter-
aktioner

Stöd

Omvärld

Synligt

Osynligt

Figur 2.4. Beståndsdelar i modeller över tjänsteproduktionen
Källa: Olsen, M.,  (1992), s 70

2.5.1.3. Kundupplevd nivå 
 
Perceptionsmodellerna bygger på aktörernas, oftast kundernas, upplevelser dvs vad de anser 
bidra till en positiv tjänsteupplevelse. Resultatet kan bilda kriterier för att ställa upp en 
kravspecifikation för tjänstekvaliteten. De olika perceptionsmodellerna visar att det finns 
gemensamma drag men att det även finns olikheter, då främst inom kultur och bransch.28

 
 
2.5.1.4. Motivering av valda modeller  
 
Jag har vid valet av modeller utgått från den nordiska skolan då jag anser att dessa modeller 
bör vara mer anpassade för vår kultur. Jag har dock inte funnit några vetenskapliga bevis för 
att så skulle vara fallet. 
 
Arbetet tar endast hänsyn till de två första nivåerna i kategoriseringen för 
tjänstemarknadsföring, begrepps- och tjänsteproduktionsnivån. Anledningen till detta är att 
studien främst undersöker interaktionen mellan beställar- och säljorganisation. Jag anser även 
att modeller på den kundupplevda nivån är för ”smala” för mitt ändamål. Jag har valt fyra 
modeller som jag anser vara av intresse för denna studie. Valet har även präglats av att jag 
försöker att täcka hela ”skalan” av modeller. Motivering för de valda modellerna är; 
 

                                                           
28 Olsen, M., (1992), s. 69f 
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• 

• 

• 

• 

                                                          

Grönroos (1983), modell med ”teknisk” och ”funktionell” kvalitet. Valet av denna modell 
har gjorts på grund av att modellen, enligt Olsen, har liknade dimensioner som Lethinen 
(1983) och Lethinen & Lethinen (1983) samt att forskaren är välkänd inom 
tjänstemarknadsföring.  
Gummesson et al (1991), modell över tjänstekvalitet. Denna modell är en 
sammanslagning av två modeller, nämligen Gummesson (1988) ”de 4 K:na” samt 
Grönroos (1983) ”teknisk” och ”funktionell” kvalitet. Valet av modellen grundas på att 
dessa två kända forskare inom tjänstemarknadsföringen integrerat sina modeller och att 
Gummessons modell (1991) har liknade dimensioner som de båda tidigare modellerna. 
Olsen (1992), dynamisk begreppsmodell över tjänstekvalitet. Denna modell är intressant 
beroende på dess nära beroende mellan tjänsteproduktions- och processkvalitet.  
Gummesson (1991), modell över tjänsteproduktion – med kunden i centrum. Modellerna 
på tjänsteproduktionsnivå är, enligt Olsen, uppbyggda enligt samma stomme och jag har 
därför bara valt en modell ur denna kategori. Valet föll då på denna modell dels för att den 
tar hänsyn till sin kontext och dels för att kunden kan ställas i centrum och interagera med 
sin omgivning. 

 
 
2.6. Datainsamling 
 
Information som samlas in för undersökning brukar delas in i två typer av data, primärdata 
och sekundärdata.29 En ytterligare indelning som ofta görs är indelning i kvalitativ och 
kvantitativ data. 
 
Kvalitativ data karakteriseras av detaljerade beskrivningar av situationer, händelser, 
människor, samspel och observerade beteenden. Det kan vara i form av direkta citat 
från olika personer om deras erfarenheter, åsikter eller tankar eller utdrag, alternativt hela 
avsnitt från protokoll, brevregister och fallbeskrivningar. Denna information utgör rådata från 
den empiriska verkligheten, beskrivningar som går på djupet och som ger detaljerade bilder.30

 
Kvantitativ data presenteras med hjälp av siffror. Det innebär att en egenskap eller en kvalitet 
kvantifieras. Man lägger tonvikten vid att mäta omfattningen av en åsikt, en händelse, en 
attityd eller ett beteende snarare än vid att beskriva arten av dem. Kvantitativ information 
berättar hur många, hur mycket och hur en fördelning ser ut.31  
 
 
2.6.1. Primärdata 
 
Primärdata avser ny data som man själv samlar in genom att använda sig av en eller flera 
datainsamlingsmetoder.  
 
Ett fundamentalt val som man ställs inför vid användandet av primärdata är vilken eller vilka 
undersökningsmetoder som ska väljas. För att kunna besluta om vilken metod som ska 
användas bör man ställa sig frågan vilken typ av data man avser att samla in. En 
grundläggande skiljelinje går mellan två sorters primärdata, kvalitativ- och kvantitativ data.32

 
29 Halvorsen, K., (1992), s. 72 
30 Merriam, S., (1994), s. 83 
31 Ibid, s. 84 
32 Ibid, s. 78f 
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Som primärdata finns huvudsakligen intervjumaterial. Totalt har två personliga intervjuer 
genomförts på ledningsnivå. För att komplettera informationen har även intervjuer med 
säljarna vid säljorganisationen intervjuats. På så vis har jag fått underlag för en bredare och 
mer nyanserad bild än om exempelvis endast ledningen intervjuats. Undersökningarna har 
främst varit inriktade på kvalitativ data då ändamålet med arbetet är att skapa en ökad 
förståelse för formulerat syfte och problemformulering. 
  
 
2.6.2. Sekundärdata 
 
Sekundärdata är olika sorters information som redan föreligger i en eller annan form och som 
är mer eller mindre tillgängliga. Det finns olika typer av sekundärdata. Processdata är data 
som uppstår i samband med löpande aktiviteter i samhället tex tidningsartiklar, 
riksdagsdebatter mm. Andra typer av sekundärdata är bokföringsdata och forskningsdata.33  
 
Även sekundärdata kan delas in i kvalitativ respektive kvantitativ, valet och utformningen av 
undersökningsmetod blir här av mindre vikt än vid insamlingen av primärdata. Sekundärdata 
finns redan och ska endast sökas upp, Man kan med andra ord inte i samma utsträckning 
påverka svaren genom valet av undersökningsmetod.  
 
Jag har i arbetet använt mig av sekundärdata, främst i form av tidigare undersökningar och 
forskningsrapporter inom området. Jag har även använt fackmässig litteratur samt 
populärvetenskapliga tidskrifter. 
 
 
2.7. Trovärdighet 
 
Med trovärdighet avses studiens utförande. Syftet är att argumentera kring arbetets 
trovärdighet. Det finns möjlighet att diskutera kring eventuella snedvridningar i 
undersökningsresultat och under vilka förutsättningar man genomfört undersökningarna.34

 
Två vanliga typer av mätfel som kan uppkomma vid undersökningar är, låg validitet och låg 
reliabilitet. Validiteten har att göra med huruvida den mätmetod som valts verkligen mäter de 
egenskaper som man avser att mäta. Reliabiliteten har att göra med om mätmetoden bearbetar 
och förmår motstå slumpmässig påverkan i undersökningen.35

 
För arbetet har genomförts intervjuer med olika nyckelpersoner. Personer ur ledningen för 
säljorganisationen som intervjuats är VD och säljledare. Syftet med intervjuerna var att utifrån 
ett ledningsperspektiv få förståelse för eventuella strategiska och/eller organisationsmässiga 
konsekvenser, att få information om hur man från ledningen ser på arbetsmetoder och 
försäljning. 
 
För att komplettera intervjuerna genomfördes även personliga intervjuer med säljare ur 
säljorganisationen. Personer som arbetar operativt i verksamheten, och med det dagliga flödet. 
 
                                                           
33 Merriam, S., (1994), s. 72 
34 Wigblad, R., (1997), s. 87ff 
35 Ibid, s. 90 
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Totalt har fyra personer intervjuats ur säljorganisationen, varav två personer ur ledningen 
samt två personer från den operativa verksamheten. 
  
 
2.7.1. Generaliserbarhet 
 
En fråga som ständigt återkommer vid intervjuundersökningar är om resultaten är 
generaliserbara. Den statistiska generaliseringen är explicit och generell medan den analytiska 
generaliseringen bygger på en väl genomförd bedömning om vad resultaten från en 
undersökning kan ge för vägledning när det gäller vad som kommer att ske i andra 
situationer.36

 
Denna studie undersöker enligt vald problemformulering konsekvenser och förutsättningar 
inom en enda organisation. Det finns i undersökningen ingen avsikt att generalisera eventuella 
resultat utöver denna organisation. Studien är en fallstudie i syfte att skapa en ökad förståelse 
och därmed urskilja indikationer kring faktorer som påverkar kvaliteten i materialhanteringen, 
och således försäljningen inom den studerade organisationen. 
 
 
2.7.2. Intervjumetodik 
 
När man har bestämt sig för att använda sig av intervjumetodik brukar det vanligaste sättet 
vara att bestämma vilken grad av struktur som ska användas. Intervjuaren kan välja mellan att 
använda sig av en mycket fast struktur, där det redan är bestämt i vilken ordning frågorna ska 
komma, eller en mer öppen, samtalsliknande intervju.37  
 
Vid registrering av intervjuinformation finns det tre grundläggande tekniker. Den första och 
vanligaste metoden är att använda sig av en bandspelare vid intervjun vilket medför att allt 
som sagts finns tillgängligt för analys. Den andra metoden består i att intervjuaren skriver 
anteckningar under intervjuns gång. En del väljer att göra detta även om de spelar in intervjun 
på band. Den tredje metoden innebär att skriva ner det man kommer ihåg från intervjun direkt 
efteråt. Med detta tillvägagångssätt finns uppenbara problem vilket gör det till den minst 
önskvärda.38

 
Arbetet bygger på en kvalitativ undersökningsmetod. Pga av urvalets storlek samt att arbetet 
karaktäriseras som en fallstudie är inte avsikten ge generella slutsatser. Jag har genomfört 
intervjuer med olika kategorier av personer på olika funktioner i säljorganisationen. 
Anledningen till intervjuerna är att få en så bra förståelse som möjligt för säljorganisationens 
arbetsmetod och inställning till försäljningen. Genom att få olika hierarkiska nivåer ur 
säljorganisationen anser jag mig ha erhållit en balanserad och rättvisande bild.  
 
Samtliga intervjuer har genomförts genom att jag som intervjuare kontinuerliga skrivit 
anteckningar. Intervjupersonen har sedan, efter sammanställning från mig, fått godkänna och 
vid önskemål justera den sammanställning jag gjort över intervjun/intervjuerna. 

                                                           
36 Kvale, S., (1997), s. 209f 
37 Merriam, S., (1994), s. 87 
38 Ibid, s. 96 
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Intervjuer med ledning (intervjumall, bilaga ett) är redovisade enskilt (sammanställning 
intervju, bilaga tre och fyra). För intervjuer med övrig organisation (intervjumall, bilaga två) 
har en gemensam sammanställning gjorts (sammanställning intervjuer, bilaga fem). 
 
Valet av intervjumetod, att inte använda bandspelare, valdes pga att jag som intervjuare sedan 
tidigare är känd inom säljorganisationen, samt att en bandspelare kan uppfattas som 
kontrollerande. Att använda en bandspelare som dokumentation, upplever jag skulle kunna 
påverka öppenheten i hur den intervjuade väljer att svara. Genom att samtliga 
sammanställningar av de intervjuade justerats och godkänts upplever jag mig inte som att jag 
påverkat eller styrt de svar som intervjupersonerna givit under intervjun. 
 
Fördelarna som jag upplever med en personlig intervju är bl a att; 
• skapa en ”personlig” relation till företaget och den intervjuade, 
• det ger en helhetsbild av situationen, 
• missförstånd kan redas ut på en gång, 
• möjlighet att fördjupa sig i frågor som anses intressanta och därmed få utförligare svar. 
 
Nackdelar som jag ser med en personlig intervju är att jag som intervjuare bl a; 
• kan påverka svaren indirekt. 
 
Jag har i arbetet även använt mig av litteratur där teorier, modeller och metoder beskrivs. 
Informationen och kopplingarna mellan teori och empiri kan komma att tolkas på lite olika 
sätt beroende på hur jag som individ uppfattar situationen. Jag upplever dock att det material 
som insamlats i syfte för detta arbete bör vara av hög reliabilitet.  
 
 
2.7.3. Urval 
 
Det är viktigt att använda sig av urvalsprocedurer som bestäms på förhand om man vill 
förhindra att urvalet sker på ett omedvetet sätt, och styrs av förutfattade meningar. Om syftet 
är analytiskt är forskaren mer intresserad av att få information om alla relevanta variabler. 
Med en noggrann urvalsmetod kan hög extern validitet säkerställas.39

 
Två grundläggande typer av urval är sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Skillnaden 
mellan dem är att i sannolikhetsurvalet finns möjlighet att specificera sannolikheten för att ett 
element i populationen kommer att inkluderas i urvalet medan det i icke-sannolikhetsurvalet 
inte går att beräkna sannolikheten för att ett element ska komma med i urvalet. 
Sannolikhetsurval gör det också möjligt för forskaren att generalisera sina resultat av 
undersökningen till hela populationen från vilken urvalet är gjort.40

 
En tredje typ av urval är det strategiska urvalet. Detta förekommer då forskaren inte är 
intresserad av representativitet vilket kan vara fallet då syftet är att få största möjliga 
kvalitativa innehåll i informationen.41 Om det urval som ska utföras är litet kan det också vara 
att föredra med ett strategiskt urval. Man grundar då undersökningen på de objekt som verkar 

                                                           
39 Smith, H. W., (1981), hämtad ur Halvorsen, K., (1992), s. 96 
40 Merriam, S., (1994), s. 61 
41 Eneroth, B., (1984) hämtad ur Halvorsen, K., (1992), s. 102  
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vara intressanta.42 Ofta finns det ett drag av självselektion med i urvalet då de som accepterar 
att deltaga i en kvalitativ undersökning i regel skiljer sig från de som nekar.43

 
Intervjupersonerna för detta arbeta har valts genom strategiskt urval. Arbetet är en fallstudie 
som syftar till att öka förståelsen för konsekvenserna kring en materialhanteringsprocess. 
Antalet personer med kunskap och praktisk erfarenhet kring denna process är begränsad. 
Valet av intervjupersoner bygger således på ett strategiskt urval där berörda personer har 
intervjuats. 
 
 
 
 

                                                           
42 Brandt, B., (1986) hämtad ur Halvorsen, K., (1992), s. 102 
43 Halvorsen, K., (1992), s. 102 

 - 18 - 



Materialhantering vid prenumerationsförsäljning 
– utifrån fyra tjänstemarknadsföringsmodeller 

 
 

3. TEORETISK REFERENSRAM 
 
3.1. Modeller 
 
3.1.1. Tre S-modellen 
 
Tre S-modellen utgår från att det finns en samstämmighet mellan dimensionerna struktur, 
socialt system och styrsystem för att en organisation ska fungera tillfredsställande. 
Dimensioner har en ömsesidig verkan på varandra men är i sin tur ett resultat av företagets 
affärsidé och övergripande mål. Affärsidén är baserad på ledningens grundläggande 
värderingar, företagets omgivning och dess kompetens.44

 
 

Vad vi ägnar oss åt
Vad vi vill uppnå
Hur vi ska nå målen

Affärsidé
Mål
Strategier

S

S S

Omgivning

Källa: Johanzon, C., (1996), s 5
Figur 3.1. Tre S-modellen

 
 
• 

• 

                                                          

Struktur avser den formella organisationsstrukturen. Robbins (1990) definierar 
organisationsstrukturen på följande sätt: hur uppgifter tilldelas, vem som rapporterar till 
vem, formella koordinationsmekanismer och växelverkande mönster som ska följas.  
Organisationsstrukturen har tre dimensioner. Dessa är komplexitet, vilket är graden av 
differentiering dvs antalet nivåer i organisationen, specialisering etc. Graden av 
formalisering, dvs regler och rutiner. Centralisering, hur organisationen är 
centraliserad/decentraliserad.45

Socialt system är det system som härrör från sociala interaktioner mellan människor i 
organisationen. Strukturen specificerar de funktionella reglerna för individerna i 
organisationen. Inom ramen för dessa regler interagerar människor och utvecklar sina 
känslor för varandra såsom respekt mm.46 Människornas kunskaper, motiv, värderingar, 
ledningsstil, status, prestige etc och systemets struktur påverkar de handlingar som utförs 
och de beslut som fattas av människorna i systemet.47 

 
44 Johanzon, C., (1996), s. 5 
45 Robbins, S., (1990), s. 5 
46 Narayanan, V.K., Nath, R., (1993), s. 72 
47 Bruzelius, L.H., Skärvad, P-H., (1989), s. 59 
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Styrsystem avser sättet att styra och samordna verksamheten.48 Med styrning menas att 
kunna påverka individers beteende. Innebörden av att styra är att vidta mått och steg för 
att säkerställa att medarbetarna utför det som är bäst för organisationen. Styrning kan ske 
med hjälp av medvetet utformade styrsystem, men medarbetarna kan även handla efter 
information från informella källor.49 

 
 
3.1.2. Tjänsteprocessen ur kundens perspektiv 
 
Modellen bygger på interaktioner i en vid bemärkelse och kan användas som 
analysinstrument för att studera kvalitetspåverkande faktorer och processer, i modellen nedan 
exemplifierad ur kundens perspektiv. Modellen över tjänsteprocessen kan även ändras så att 
andra aktörer ställs i centrum för analysen, vilket möjliggör att belysa flera aktörsgruppers 
perspektiv på kvalitet.50 Gummesson förespråkar att tjänsteprocessen analyseras utifrån fyra 
perspektiv, vilka är kund-, kontaktperson-, stödpersonal- och ledningsperspektivet.51 Vidare 
utgår modellen från att kvalitetsuppfattningen påverkas av fyra kategorier av interaktioner, 
vilka är kontaktpersoner, övriga kunder, fysiska produkter och systemet för 
tjänsteproduktion.52

 
 

Kunden

Kontaktperson Övriga kunder

System Fysiska produkter

Stödpersonal Ledning

Figur 3.2. Tjänsteprocessen ur kundens perspektiv
Källa: Gummesson et al (1991), s 104

Konkurrenter Samhälle

 
I det här fallet är kunden placerad i centrum och det är kundens kvalitetsuppfattning som är 
utgångspunkten. Nedan ges förklaring på respektive kategori av interaktion; 
 

Kontaktpersoner eller frontpersonal är de personer som kunderna interagerar med under 
tjänsteprocessen. Det kan röra sig om en enda kontaktperson eller ett stort antal. 

 
48 Bruzelius, L.H., Skärvad, P-H., (1989), s. 111 
49 Ibid, s. 257f 
50 Gummesson, E., (1991), hämtad ur Norling, P., Olsen, M., (1994), s. 71 
51 Ibid, s. 189 
52 Ibid, s. 70 
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Övriga kunder avser att tjänsteleverantören har ansvar för att ordna samspelet mellan 
kunderna. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Systemet är individoberoende baserat på kunskap i form av organisation, rutin- och 
befattningsbeskrivningar, manualer, system för problemlösning och 
informationsbehandling etc, som finns materialiserad i organisationen. 
Fysiska produkter, tekniska hjälpmedel och miljö har innebörden att det ofta finns en 
organiserad uppsättning informationsladdad hårdvara vilket i många tjänsteföretag utgör 
en förutsättning för tjänsten. 
Stödpersonal eller ”back-office-personal” är medarbetare som vanligtvis inte har direkt 
kontakt med externa kunder. De ger enbart stöd till de interna kunderna. 
Ledningen består av chefer på olika nivåer såsom operativ arbetsledande ställning, 
strategisk företagsledningsnivå etc. Ledningspersoner har av och till stöd- och 
kontaktroller. 
Infrastrukturen eller omvärlden är i första hand den omvärld som är särskilt kritiskt för 
företagets framgång såsom konkurrenter och olika företeelser på makroplanet i 
samhället.53 

 
 
3.1.3. Kundupplevd kvalitet 
 
Grönroos använder begreppen teknisk och funktionell kvalitet för att beskriva tjänstekvalitet. 
Den tekniska kvaliteten betecknar vad kunden erhåller och den funktionella kvaliteten för hur 
kunden upplever processen med hänsyn till hur kunden får tjänsten. Den tekniska- och 
funktionella kvaliteten filtreras genom företagets image som i sin tur påverkar den 
kundupplevda tjänstekvaliteten. Kundens totala kvalitetsbedömning utgår från att den 
förväntade kvaliteten ställs mot den upplevda kvaliteten. Kunden är nöjd om den upplevda 
kvaliteten motsvarar den förväntade. Kvaliteten blir inte tillfredsställande för kunden om 
förväntningarna är för höga i förhållande till den upplevda kvaliteten, även om leverantören 
klassar den som bra. Den totalt uppfattade kvaliteten spänner mellan förväntad och upplevd 
kvalitet. Modellen sätter kunden i centrum och det är kundens kvalitetsbedömningar och 
upplevelser som ska stå som grund för företagets kvalitetssträvanden.54

 
 

Expected
Quality

Experienced
Quality

Market Communication
Image
Word-of-Mouth
Customer Needs Technical

Quality:
What

Functional
Quality:
How

Image

Total Perceived Ouality

Figur 3.3. Kundupplevd kvalitet
Källa: Grönroos, C,. 1990a, s 41  
                                                           
53 Gummesson, E., (1991) hämtad ur Norling, P., Olsen, M., (1994), s. 189f 
54 Grönroos, C., (1983) hämtad ur Edvardsson, B., Thomasson, B., (1991), s. 69f 
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Den tekniska kvaliteten berör produkter som ingår i tjänstepaketet, tekniska lösningar, 
maskiner, sakkunskap hos personalen etc. Den funktionella kvaliteten bygger på beteenden 
hos personalen, tillgänglighet, fysisk miljö, interna relationer etc. Dessa två faktorer påverkas 
av företagets image som i sin tur påverkar kundens upplevelse av kvaliteten. Om imagen är 
positiv kan det innebära att kunden har ett visst överseende med kvalitetsbrister på grund av 
att kunden tror att de är tillfälliga. Företags image kan påverkas med hjälp av PR- och 
marknadsföringsåtgärder. För större företag kan det vara så att det inte bara är företaget självt 
som medverkar till att skapa och utforma imagen utan även massmedia kan medverka i 
processen. Den förväntade kvaliteten påverkas av företagets marknadskommunikation som 
kan kontrolleras av företaget självt. Image och ”word-of-mouth” kan företaget endast indirekt 
påverka. Slutligen påverkar även kundens behov den förväntade tjänsten.55

 
 
3.1.4. Kvalitetsmodell 
 
Gummesson (1988b) har utifrån empiriskt material tagit fram en modell som syftar till att 
åskådliggöra helhetssynen i kvalitetstänkandet. Studien mynnade ut i fyra stycken K som är 
konstruktionskvalitet (”inbyggd” kvalitet), produktionskvalitet (hur erbjudandet produceras), 
leveranskvalitet (hur erbjudandet levereras till kunden) och relationskvalitet (hantering av 
interna och externa relationer). Dessa kvalitetsdimensioner påverkar den slutliga upplevelsen 
av erbjudandet. Gummesson och Grönroos har integrerat sina modeller i en gemensam modell 
för varu- och tjänstekvalitet. Modellen sätter kundens upplevda kvalitet i centrum. Kvaliteten 
påverkas av kundens förväntningar som ställs i relation till erfarenheterna samt att den 
upplevda kvaliteten även påverkas av verksamhetens image.56

 

Image

Förväntningar Erfarenheter

Kundens
upplevda
kvalitet

Konstruktions-
kvalitet

Tjänsteproduktions-
kvalitet

Process-
kvalitet

Slut-
kvalitet

Figur 3.4. Modell över tjänstekvalitet
Källa: Gummesson, E., (1991), s 246
 
 

                                                           
55 Grönroos, C., (1983) hämtad ur Edvardsson, B., Thomasson, B., (1991), s. 69f 
56 Gummesson & Grönroos, (1987) hämtad ur Norling, P., Olsen, M., (1994), s. 62 
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Konstruktionskvalitet, har innebörden att produkten eller tjänsten från början konstrueras 
på så sätt att den motsvarar kundens krav. Kunden kan behöva hjälp att formulera kraven, 
vilket kan vara en del av den/eller de tjänster kunden beställer. De som bestämmer 
konstruktionskvaliteten är de externa kunder.57 
Tjänsteproduktionskvalitet, är relaterad till själva utförandet i enlighet med 
tjänsteproducentens intention. I en vidare mening menas att tjänsteproduktionskvalitet kan 
ses som producent-/produktionsperspektiv på kedjan av aktiviteter som skapar tjänsten 
och hur dessa ”tekniskt sett” går enligt planerna utan att skapa störningar internt, externt 
eller vid interaktionen med kunden.58 
Processkvalitet, är den direkta kvalitetsupplevelsen under tjänsteproduktionsprocessen.59 
Den är relaterad till relationer mellan människor. Processerna innefattar professionella och 
sociala relationer mellan företagets representanter, kunder, leverantörer etc. Detta omfattar 
även människor internt i företaget. Gummesson menar att god processkvalitet i vissa fall 
kan upphäva mindre brister i de tre övriga kvaliteterna.60 
Slutkvalitet, bygger på det kundupplevda resultatet och inkluderar även hur tjänsten 
”håller sig i längden” eller den ”framtida nyttan”. Det kan röra sig om tillförlitlighet i tid 
och rum vad det gäller leveranser till kunden. 61  

 
 
3.1.5. Slutkvalitet som resultat av konstruktion, produktion och upplevd process 
 
Olsen (1992) använder slutkvalitet i termer av ett tidsbestämt, identifierbart utfall, vilket är 
beroende av tjänstens konstruktion, produktion och process. Kundens upplevelse av utfallet 
samt påverkan på tjänsteleverantören, vilket är ett resultat av tjänstekonsumtionen, kan 
relateras till slutkvaliteten. Andra faktorer som inverkar såsom imagerelaterade faktorer som 
ryktesspridning kan utgöra ett mått på slutkvaliteten. Slutkvaliteten mäts dels i termer av 
processens utfall och dels i termer av hur relationen påverkats på kort respektive lång sikt, 
förutom word-of-mouth spridning. Totalt sett blir Olsens ”operationalisering” något vidare än 
det ursprungliga begreppet, eftersom relationen (även en viktig parameter för processen) 
införs som variabel i utfallet, samt att imagerelaterande faktorer (word-of-mouth) kopplas 
direkt till slutkvaliteten.62

 
57 Gummesson, E., (1988b) hämtad ur Edvardsson, B., Thomasson, B., (1991), s. 71 
58 Gummesson & Grönroos, (1987) hämtad ur Norling, P., Olsen, M., (1994), s. 63 
59 Gummesson, E., (1991) hämtad ur Norling, P., Olsen, M., (1994), s. 64 
60 Gummesson, E., (1988b) hämtad ur Edvardsson, B., Thomasson, B., (1991), s. 70f 
61 Gummesson, E., (1991) hämtad ur Norling, P., Olsen, M., (1994), s. 64 
62 Olsen, M., (1992), s. 155 
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Figur 3.5. Dynamisk begreppsmodell över tjänstekvalitet.
Källa: Olsen, M., (1991), s 312

Figur 3.5. Dynamisk begreppsmodell över tjänstekvalitet 
Källa: Olsen, M., (1992), s 312 
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Konstruktionskvalitet handlar om kunderbjudandets utformning. Det finns flera aspekter 
avseende kvaliteten i en tjänstekonstruktion. Dels de interna specifikationerna, dels 
kundens önskemål som ska uppfyllas. Vid brister i konstruktionen kommer tjänsten inte 
att fungera som den var tänkt från början, eller så kommer kunden inte önska den tjänst 
företaget specificerat.63 
Tjänsteproduktionskvalitet handlar primärt om utförandet av tjänsten i enlighet med 
tjänsteproducentens intentioner, dvs hur tjänsten är tänkt att fungera. Alla aktörer som 
interagerar med tjänsten kan i princip påverka tjänsteproduktionskvaliteten. Det kan 
exempelvis ha att göra med att tjänstekonstruktionen följs av personalen mfl. Det som 
bidrar till att upprätthålla en fungerande tjänsteproduktion är både människor, fysiska 
produkter såväl som mjukvara.64 
Processkvaliteten har att göra med kundens omedelbara kvalitetsuppfattning under 
tjänsteproduktionen, dvs fokus är på den interaktiva kvaliteten i tjänsteprocessen. 
Processen som kunden upplever kan bestå av en eller flera interaktioner/processer.65 

 
 
3.2. Begreppsdefinitioner 
 
3.2.1. Värdeskapande logik 
 
Långsiktig överlevnad beror på hur väl företaget har en dynamisk affärslogik som speglar 
marknadens föränderliga logik för värdeskapande och som därefter skapar praktiskt 
genomförbara erbjudanden. Perspektivet på ny affärsstrategi utgår från de minsta 
beståndsdelarna som i sin tur bygger upp en helhet, dvs förändringar på mikronivån 

 
63 Norling, P., Olsen, M., (1994), s. 66f 
64 Olsen, M., (1992), s. 155 
65 Norling, P., Olsen, M., (1994), s. 68 
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manifesterar sig på marknaden i form av erbjudanden vilket leder till förändringar av 
institutionella strukturer och arrangemang på makronivån. Genom informationsteknologin 
ändras erbjudandets struktur på mikronivån genom att skapa konkurrenskraftiga styckepriser 
utan hjälp av standardisering, storskalig massproduktion. Kvantitet ersätts av mångfald men 
det är fortfarande nödvändigt med kostnadsfördelning. En annan faktor i 
samproduktionsekonomin är användandet istället för ägandet. I och med att värdeskapande 
system involverar fler än en aktör blir det nödvändigt med arbetsfördelning. När det gamla 
sekventiella kedjesystemet ersätts med ömsesidiga relationer befrias systemet från sina 
tidigare begränsningar. Detta medför att etablerade arbetsstrukturer luckras upp och blir mer 
flexibla. Nyckeln till hur aktiviteterna ska omfördelas ligger i begreppen avlastning och 
möjliggörare. Avlastning är primärt en relation baserad på värdekedjetänkandet mellan 
leverantör och kund dvs leverantören avlastar kunden från vissa aktiviteter. Möjliggörare är 
när leverantören gör något som möjliggör för kunden att förbättra sin effektivitet.66

 
 
3.2.2. Omkonfigurering 
 
Ny teknologi medger nya aktivitetsstrukturer. Dessa manifesteras i nya affärsidéer, nya 
företag och ibland i nya branscher. Dessa processer kan innebära att befintliga företag och 
branscher kan komma att omdefinieras eller försvinna. Denna omfördelningsprocess mellan 
näringslivets ekonomiska aktörer kallas ibland för omkonfigurering. Omkonfigurering äger 
rum på tre plan; 
 
• 

• 

• 

                                                          

Kunderbjudanden, vilket betecknas som varor, tjänster och information. Nya 
kunderbjudanden innebär affärsutveckling bestående av innovativa kunderbjudanden. 
Organisationer, Intern och/eller extern organisatorisk omkonfigurering förbättrar den 
organisatoriska situationen som ligger till grund för utformningen av kunderbjudanden. 
Föreställningar och begreppsbilder, dvs utveckla nya referensramar.67 

 
Kunderbjudandet är strategiskt intressant på grund av att varje förändring i kunderbjudandet 
påverkar eller förändrar samspelet mellan kund och leverantör som definierar alla 
organisatoriska kontaktytor. Det är kunderbjudandet som avgör om affärsstrategin är 
framgångsrik. Det är kunderbjudandet och inte företaget som är nyckeln i analysen av 
konkurrensen på marknaden. Det finns ett logiskt samband mellan strategiska beslut, 
organisatoriska strukturer och processer och kunderbjudandets utformning. En viktig 
parameter i denna process är feedback i systemet som länkar samman förändringar i 
organisatoriska strukturer och processer så att man enkelt, snabbt och effektivt kan övervaka 
förhållanden mellan orsak och verkan. 68

 
 
3.2.3. Segmentering 
 
Marknadssegmentering är en process som delar upp den totala marknaden för en vara eller 
tjänst i flera mindre homogena grupper. Det väsentliga med segmentering är att medlemmarna 
av varje grupp liknar varandra vad det gäller de faktorer som påverkar efterfrågan. En 
avgörande faktor för ett företags framgång är dess förmåga att segmentera dess marknad på 

 
66 Normann, R., Ramirez, R., (1994), s. 73ff 
67 Ibid, s. 103f 
68 Ibid, s. 104f 
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ett effektivt sätt. När ett företag har segmenterat hela den befintliga marknaden för dess 
produkt så kan ledningen välja ut ett eller flera segment som dess målmarknad.69

                                                           
69 Etzel, M., m fl, (1997), s. 158f 
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4. BAKGRUNDSINFORMATION 
 
4.1. Beställarorganisation – Nerikes Allehanda AB 
 
Nerikes Allehanda AB är ett helägt dotterföretag till LT Liberala Tidningar AB. Ägare är; 
Dalarnas Tidningar AB 17%, Eskilstuna-Kuriren AB 22%, Gefle Dagblads Förvaltning AB 
22%, Tidningsaktiebolaget Stampen 22% och VLT AB 17%.70

 
Nerikes Allehanda AB är moderföretag i NA-koncernen. I NA-koncernen ingår de helägda 
företagen NA-tidningar AB, NA-försäljning AB, NA-tryck AB, NA-distribution AB, NA-
media AB, Radio RIX Örebro KB.71

 
Inom NA-tidningar AB ingår följande tidningstitlar; Nerikes Allehanda, Bergslagsposten, 
Motala & Vadstena Tidning och Karlskoga Kuriren. Sammanlagt har koncernen ca 90 000 
prenumeranter. Samtliga tidningar trycks på koncernens tryckeri, NA-tryck i Örebro och 
distribueras via NA-distribution AB.72

 
NA-koncernens affärsidé är att med trovärdighet och lönsamhet samla in, bearbeta och 
distribuera redaktionellt och kommersiellt material så att individer, företag och organisationer 
uppfattar NA som det bästa medievalet.73

 
Vid en intervju med Björn Lindskog, styrelseordförande i NA-koncernen så var några av de 
viktigaste frågorna att driva under 2004, att förbättra processflödena inom NA samt att 
fördjupa samarbetet inom koncernen och arbeta för lönsamhet i alla verksamheter.74

 
NA-koncernen redovisade ett rörelseresultat för 2004 på drygt 33 miljoner kronor vilket är 
mer än 18 miljoner kronor bättre än föregående år. Resultatet efter finansnetto förbättrades 
med 11 miljoner kronor till 42 miljoner kronor.75

 
 
4.2. Säljorganisation – TM-Online AB 
 
TM-Online AB är ett telemarketingföretag som etablerades i september 1999. Då var det 6 
personer anställda. Idag arbetar totalt 15 personer på företaget, varav 13 säljare, en säljledare 
och VD. TM-Online AB är nischade mot dagstidningsbranschen och arbetar enbart med 
försäljning av prenumerationer samt genomförande av marknadsundersökningar. Totalt säljer 
TM-Online AB prenumerationer åt 12 dagstidningar, från Halmstad i söder till Skellefteå i 
norr. Den totala upplagan för tidningarna är drygt 300 000 exemplar. TM-Online AB är ett av 
de större telemarketingföretagen i branschen med avseende på storleken på de tidningar man 
arbetar med.76

 
 

                                                           
70 NA-koncernen, Årsredovisning 2004 
71 Ibid 
72 Ibid 
73 Ibid 
74 Ibid 
75 Ibid 
76 Intervju med Lars, B., bilaga 3 
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4.3. Materialhantering 
 
Under denna rubrik beskrivs vilka förändringar som genomförts i materialhanteringen, mellan 
beställarorganisationen och säljorganisationen. Då det inte är själva materialhanteringen som 
avses att studeras i arbetet, utan säljorganisationens syn på konsekvenser avseende kvalitet i 
försäljningen och kunderbjudande så bör denna del ses som bakomliggande information. Jag 
kommer därför endast kortfattat att beskriva vilken typ av förändring som skett i 
materialhanteringen och därmed inte detaljerat gå in på bakomliggande systemtekniska 
detaljer. 
 
När begreppet ”materialhantering” och ”förändring i materialhantering” omnämns i arbetet är 
det främst tre områden som avses. Dessa är, process, system och material. 
 
 
4.3.1 Process 
 
Utgångspunkten för försäljningen av tidningsprenumerationer är att det måste finnas ett utbyte 
av arbetsmaterial. Ett flöde mellan sälj- och övrig organisation i form av obearbetat och 
bearbetat material. Obearbetat material är sådant material som ska bli kontaktat i säljande 
syfte, medan bearbetat material är order och annan information som är ett resultat av 
kontakten med kunden.77

 
En lokal morgontidning lever nära sin marknad, vilket gör det till en utmaning att i 
säljrelationen mellan potentiell prenumerant och säljare hitta något som berört och som kan 
vara trigger till ett avslut –en såld prenumerationsperiod.78

 
Att arbeta med materialhanteringen som en process avser att kriterierna för framtagande av 
obearbetat material kontinuerligt ifrågasätts och utvärderas. Aspekter som beaktas är tid, 
ekonomi, livssituation, samt exempelvis övriga händelser på lokal marknad som mot viss 
målgrupp kan ses med försäljningspotential.79

 
 
4.3.2. System 
 
Fysiskt finns beställarorganisationen och säljorganisationen lokaliserade på olika orter, vilket 
innebär att allt arbetsmaterial måste skickas mellan de båda organisationerna. Detta sker 
genom en ftp-lösning. Hos beställarorganisationen hanteras materialet i en databas 
innehållande all information om prenumeranterna. Hos säljorganisationen hanteras materialet 
genom ett säljsystem som bearbetar statistiska data för uppföljning av säljresultat, samt även 
fungerar som säljstödssystem för säljarna.80

 
De båda systemen är integrerade på så sätt att filer kan läsas automatiskt dem emellan. Viss 
manuell hantering förekommer i form av kontroll- och fellistor. Framtagande av obearbetat 

                                                           
77 Egen beskrivning av materialhantering  
78 Ibid 
79 Ibid 
80 Ibid 
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material samt uppdatering av säljresultat, bearbetat material sker allt automatiskt genom 
systemstöd.81

 
 
4.3.3. Material 
 
De strukturella förändringar som genomfördes under 2004, och som kontinuerligt ifrågasätts, 
kan delas in i ett antal olika områden. Dessa finns kortfattat beskriva nedan; 
 
• Segmentering av kundgrupper. Antalet kundgrupper utökades initialt från tre till sex olika 

grupper. 
• Definition av olika typer av material till respektive kundgrupp. Varje kundgrupps 

preferenser och beteende definierades för att anpassa försäljningen efter gruppens 
förutsättningar. 

• Utökat antal typer av material. Antalet typer utökades från tre till tretton olika typer. 
• Uppföljning av varje typ av material. Med antalet typer av material möjliggjordes en 

bättre uppföljning av försäljningsresultat. Det finns också möjlighet att förändra kriterier 
för den enskilda typen av material utan att påverka hela gruppens förutsättningar. 

• Systemstöd. All tidigare manuell hantering med att ta fram obearbetat material till 
säljorganisationen förflyttades till automatiska selekteringar i prenumerationssystemet. En 
förutsättning för att kunna hantera den ökade mängden typer av material.  

• Frekvensen för hur ofta material skickas och tas emot. Systemstödet möjliggjorde att 
frekvensen för hur ofta material skickas och tas emot gick att öka. Tidigare selekterades 
respektive material mellan en gång per vecka till en gång per kvartal. Genom systemstödet 
skickas materialet dagligen. Vilket resulterat i ett jämnare flöde till säljorganisationen.  

• Enhetliga rutiner för samtliga tidningar inom koncernen. För att underlätta för säljaren att 
arbeta med flera tidningar/varumärken standardiserades samtliga rutiner för samtliga 
varumärken. Samtliga tidningar arbetar med samma typer av material, enligt samma 
rutiner. 

• Tydliga ramar för försäljningen, varje säljares rättighet i säljsamtalet per typ av material. 
För att förenkla för säljarna i säljsamtalet genomfördes förtydliganden om vilka rättigheter 
som ges att exempelvis rabattera vissa typer av material, samt vilka som inte får ges rabatt 
på. De mest frekventa erbjudandena förprogrammerades i säljstödssystemet genom 
kampanjkoder för att minska administrationen för säljarna under pågående säljsamtal.82 

 
 

                                                           
81 Egen beskrivning av materialhantering 
82 Ibid 
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5. EMPIRISK KONKLUSION OCH ANALYS  
 
I denna del av arbetet presenteras och sammanställs det empiriska materialet. Den information 
som framkommit vid intervjuer och som avses användas i det fortsatta arbetet. Redovisningen 
struktureras efter ”Tre S-modellen”, redovisad i teoretisk referensram.  
 
Samtlig information som presenteras i denna sammanställning är hämtad från bilaga tre tom 
fem och visar säljorganisationens syn och upplevelse av förändringar i rutinerna för 
materialhanteringen. 
 
 
5.1. Struktur 
 
Säljarna har ett gemensamt ansvar för försäljningen. Inledningsvis testade ledningen att ge 
säljare specifikt ansvarsområde för vissa tidningstitlar. Utvärdering visade att detta upplevdes 
negativt såväl från ledning som från organisation. Resultatet blev att ansvarsindelningen blev 
gruppbaserad, inget personligt ansvar för försäljningen. Anledningen till att 
ansvarfördelningen inte upplevdes positiv var misstänksamhet mellan säljarna. Både ledning 
och organisation upplever det gemensamma ansvaret för försäljningen som den bästa 
organisationslösningen. Den skapar delaktighet och gemenskap. 
 
Ledningens roll har förändrats så att det skett en utökad delegering av administrativa uppgifter 
från VD till säljledare. Grunden till denna förändring bygger mycket på utvecklingen och 
uppgradering av säljstödssystem. Denna delegering av arbetsuppgifter har inte inneburit 
någon direkt förändring i ledningsrollen för säljledaren. VD har fortfarande en aktiv och 
styrande roll i organisationen.  
 
Flödet/mängden av obearbetat material är mindre från tidningen idag, vilket gör att säljarna 
tvingas koncentrera sig lite extra inför varje säljsamtal. Att alltid göra det yttersta för att få in 
kunden som prenumerant. En säljare är resultatorienterad, det ligger i definitionen av 
begreppet säljare. Något som inte går att hänföra till förändrade materialhanteringsrutiner, 
men som bidrar till att ge ökat fokus kring kvaliteten i säljsamtalet. 
 
Det har blivit en bättre planering av försäljningen samt en ökad flexibilitet för säljarna att 
själva styra sina arbetstider. Anledningen till detta är indelning och grupperingen av olika 
kundgrupper. Material som tidigare klumpades, är i dag selekterat exempelvis efter när på 
dygnet det är lättast/troligast att just den kundgruppen svarar i telefon. Säljarna kan således 
planera försäljningen bättre och få en högre grad av effektivitet per arbetat tid. 
 
Säljarna har god kunskap om de produkter de säljer. Det är mycket viktigt med 
produktkännedom, kunskap om bilagor och eventuella editioneringar av tidningar mellan 
olika områden. Det är viktigt för säljargumentationen. Det är mycket som händer på 
tidningarna idag så det krävs återkommande information från beställarorganisationen till 
säljorganisationen. Kunskap är idag inte bestående, den måste hela tiden förnyas. Detta 
genomförs genom återkommande möten, mellan organisationerna. Det ger också en möjlighet 
till återkoppling av information som säljarna får från prenumeranterna till 
beställarorganisationen. 
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Det är många faktorer som spelar in på hur kunden upplever den långsiktiga kvaliteten i 
kunderbjudandet. Försäljningen är endast en del i en längre kedja av aktiviteter. Tidsmässigt 
är den ganska kort. Stora delar av upplevelsen av kvaliteten är distributionen, och den 
fortlöpande kontakten med beställarorganisationen vid förfrågan om tjänster, exempelvis 
uppehåll och tillfällig adressändring under prenumerationsperioden. 
 
Materialet som skickas till försäljning upplevs av säljarna som mycket bra. Den ökade 
indelningen medför en ökad kvalitet. Det finns fler materialtyper att arbeta med, men i 
gengäld så är kvaliteten mycket jämnare för varje grupp. Idag går det att se hur 
ursprungskontakten togs mellan tidningen och prenumeranten, exempelvis om ordern var 
webbokad, sms eller ett kupongsvar -inskickat svarskort etc. Med finare indelning så är det 
även lättare att hitta ingångar/infallsvinklar för säljsamtalet. 
 
Något som också bidragit till en ökad kvalitet är att materialet selekteras från tidningen varje 
dag, vilket gör materialet färskt att arbeta med. Omsättningen på material har ökat i 
säljorganisationens system, materialet blir inte liggandes så länge innan det selekteras till en 
säljare. 
 
Ytterligare en konsekvens som går att utläsa är att det är färre återkomster, de gånger säljarna 
av olika anledningar tvingas söka en och samma prenumerant flera gånger. Säljarna söker 
samma prenumerant färre gånger nu än tidigare. Något som också kan härledas till de mer 
frekventa selekteringarna. Materialet arbetas igenom snabbare. 
 
Materialet är enligt säljarna lättare att arbeta med nu än tidigare, det blir en mix på ett bättre 
sätt. Det går att avläsa vad för material man som säljare arbetar med, det är tydligare. Det blir 
inte så tungt materialet. Idag finns fler typer av material att arbeta med, trots detta är 
kunskapen större om just det specifika material man arbetar med, vilken typ av prenumerant 
som söks. 
 
Genom den finare indelningen av material finns från ledningen ytterligare möjligheter att 
styra försäljningen. Något som säljarna lite paradoxalt upplever som ytterligare frihetsgrader i 
försäljningen. Det ger klarare riktlinjer om vad som är tillåtet, eller inte tillåtet vid 
försäljningen. 
 
Det finns med den finare selekteringen möjlighet att mäta effekten/resultatet på ett bättre sätt 
än tidigare. Säljarna upplever sig inte mer kontrollerade. Även om de vet att möjligheten finns 
och att den faktiskt användes. Syftet är att bli bättre och bättre, något som alla tjänar på i 
längden. Säljarna vet att det finns bättre möjligheter att kontrollera försäljningen idag. Men de 
har inte uppfattat det som negativt eller ansträngande. 
 
Säljarna upplever det fritt att förhandla med kunden, inom de frihetsgrader som ledningen 
givit. Att som säljare ha ett handlingsutrymmer är viktigt. Riktlinjerna är tydligare, och givna 
för respektive typ av material. Att sedan hanteringen med kodning och liknande finns klar i 
systemen att markera för vilket erbjudande man ger kunden upplevs av säljarna som mycket 
positivt. Det minskar även risken att det blir fel än om de ska sätta fast pris varje gång. 
 
De nya rutinerna ökar kraven på säljarna att vara mer uppmärksamma på viken typ av kund de 
arbetar med. Att läsa den information som finns på skärmen. Att tolka informationen på  
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skärmen är lättare idag än tidigare. Tidigare var det mycket mer information som var tvunget 
att tolkas för att veta vilken typ av kund som visades på skärmen, samt vilken typ av 
erbjudande som kan erbjudas. Något som blir mer komplext med större grupper med material. 
Med utökad segmenteringen vet säljarna vilket material de arbetar med och på så vis också 
förutsättningarna för erbjudandet. 
 
Försäljningen har totalt sett ökat. Avslutsfrekvenserna är högre idag än tidigare, detta är en 
direkt konsekvens av att kvaliteten på materialet är bättre. När det äldre säljsystemet fanns var 
det svårare att arbeta med flera typer av material. Det nya systemet har gjort det mer 
lättöverskådligt för säljarna. Men att försäljningen har ökat har kunnat konstateras från båda 
systemen. Konkreta förändringar i kunderbjudandet är svårt att säga någonting om. Det finns 
ett antal kringprodukter/mervärdesladdade produkter till prenumerationsförsäljningen, såsom 
förmånskort etc. Något som i säljhänseende säljorganisationen kunde bli bättre på att 
argumentera om i säljprocessen. Framförallt när indelningen av materialet är bättre. 
 
Det är bättre tajming i försäljningen idag än tidigare, med snabbare avslut. Samtalet till 
kunden i försäljningen är säkrare. Det finns en trygghet i materialet som gör att säljarna kan 
vara lite ”vågade” i försäljningen. Annars är det ingen större skillnad. 
 
Säljarna vet att dom har ramar för att kunna ”köpslå” med kunden. Fler typer av material har 
möjliggjort att sätta olika ramar för olika typer av material. Det som underlättar för säljaren är 
att veta vilka rättigheter han/hon har för det specifika säljsamtalet. Det uppfattas således inte 
som en begränsning av säljarna, utan tvärt om. De hårdare reglerna ser säljarna som en frihet 
att förhandla/köpslå inom ramarna för just det materialet. Fler möjligheter till erbjudanden 
samt fler erbjudanden per typ av material. Detta uppskattas av kunden att säljarna kan ge 
snabba besked. Att de vet handlingsutrymmet och inte behöver återkomma, pga oklara 
direktiv, till kunden för att avsluta den påbörjade försäljningskontakten. 
 
Den finare indelningen gör det möjligt att genomföra mer begränsade säljaktiviteter. Det är 
idag möjligt att för säljorganisationen på ett ganska begränsat material erbjuda någonting 
extra. Tidigare var detta omöjligt då varje grupp innehöll så många poster, som också var 
olika varandra. På så sätt har materialhanteringen påverkat möjligheterna att arbeta med 
mervärdesladdade produkter positivt. 
 
Det är lättare att arbeta med nischade erbjudanden. Finare indelning, färskare material gör att 
det finns möjlighet att rikta försäljningen. Att styra vilket material som få vilket erbjudande 
eller vilket mervärde som ska erbjudas respektive typ av material. 
 
 
5.2. Socialt system 
 
Återkopplingen är viktig i försäljningsprocessen, både för säljorganisationen och för 
beställarorganisationen. De ultimata systemet skulle innebära en total integration mellan de 
olika organisationerna. Dagens säljsystem bygger på att information skickas mellan 
organisationerna/systemen. Något som innebär ”förlust” av information. All information finns 
pga av systemens uppbyggnad inte möjlighet att tolka i båda systemen. Oftast räcker 
information om prenumeranten, men vid vissa tillfällen hade mer information om 
prenumeranten varit önskvärd för säljorganisationen. 
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Den huvudsakliga kontakten avseende administrativa funktioner sköts mellan 
säljorganisationens säljledare och beställarorganisationen prenumerationskundtjänst. 
 
Ledningen för säljorganisationen upplever att det blivit bättre och tätare kontakter med 
beställarorganisationen. Även kommunikationen inom säljorganisationen har förbättrats och 
förtydligats. Det har bildats andra kontaktytor mellan personer som kommer in operativt i 
organisationen. Exempelvis har kundtjänsten inom beställarorganisationen varit på besök ett 
flertal gånger hos säljorganisationen. Även säljarna har varit på besök hos 
beställarorganisationen. 
 
Ledningens uppfattning är att de formaliserade rutinerna i materialhantering ”tvingar” fram 
tätare kontakter mellan organisationerna, något som upplevs som positivt. Även säljarna vid 
säljorganisationen upplever att frekvensen i kontakt mellan organisationerna ökat. De 
upplever kontakterna som ”öppnare”, en ökad tillgänglighet. Även om det är säljledaren som 
har den huvudsakliga kontakten, upplever säljarna det som om den blivit bättre. Tidigare hade 
VD mycket även av den ”administrativa” kontakten, men det är inte så längre. VD arbetar mer 
med kundvård och långsiktiga relationer med tidningarna, och säljledaren med det mer 
praktiska. 
 
 
5.3. Styrsystem 
 
VD för säljorganisationen träffar vid återkommande möten beställarorganisationen för att 
återföra information och synpunkter avseende försäljningen. Även vid kampanjplanering, 
verksamhetsplanering för tidningen så ger säljorganisationen uppgift om erfarenheter från 
försäljningen. Det genomförs kontinuerliga möten mellan organisationerna där personer från 
olika ansvarsområden deltar, exempelvis chefredaktörer, ansvariga för mervärdesprodukter 
och förmånskort mm. Mötena syftar till återkoppling och diskussion kring försäljning och 
upplaga. 
 
Enligt ledningen för säljbolaget är det lättare att arbeta med samma rutiner för flera 
varumärken. Samma koncept, samma logik och samma typer av koder, det är väldigt mycket 
som är samma och det underlättar. 
 
Vid mätningar av effektiviteten för försäljningen så är det högre avslutsfrekvenser nu än 
tidigare. Ledningen motiverar den förbättrade försäljningsstatistiken till att det beror på finare 
indelningen av materialet. Det är bättre kvalitet på materialet som kommer in i systemet. En 
ökad indelning/gruppering av materialet ger högre avslutsfrekvenser pga att säljarna vet att 
det bara är denna typ av material, i den mängd, som de arbetar med. Detta leder också till att 
säljarna får en säkerhet att våga testa olika ingångar i säljsamtalet. 
 
Ledningen uppfattning inom säljorganisationen är att säljarna upplever materialet som 
”tvättat”. Ett material av mycket hög kvalitet. Från ledningens synvinkel har den finare 
materialindelningen inneburit att det går att styra försäljningen på ett bättre sätt, exempelvis 
genom planering och säljaktiviteter. 
 
Säljledaren ger beskrivningen av ett smörgåsbord av olika typer av material av skiftande 
mängd och kvalitet att tillgå vid varje selekteringstillfälle till säljarna. ”Vi kan helt styra hur 
och med vilket material som säljarna ska arbeta med under dagen och kvällen” - enligt 
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säljledaren för säljorganisationen. Det går att arbeta med en viss typ av material under en dag, 
och en annan typ nästa dag. Den finare indelningen har även möjliggjort att det bättre går att 
styra när kontakten med prenumeranten ska ske. Vissa kunder, såsom företag, pensionärer mfl 
kan sökas dagtid, medan övriga privatpersoner kontaktas senare på eftermiddagen och 
kvällen. Det är därmed möjligt att planera säljtiderna bättre, och således effektiviteten per 
arbetad säljtid. 
 
Genom olika riktlinjer gällande försäljningen om vad som får erbjudas går det att även 
genomföra riktade kampanjer med fokus på ett visst material. Det går även att planera 
försäljningen tidsmässigt. 
 
För säljarna så är det indelningen av olika typer, kategoriseringen som är mest synlig. Att det 
finns bakomliggande förändringar, exempelvis att materialet skickas dagligen till 
säljorganisationen, det märker inte säljarna i avseende på volym. Säljledaren selekterar en viss 
mängd till dem varje dag som säljarna ska arbeta med under dagen och kvällen. Det som de 
märker av är att denna dagliga materialhantering mellan tidningen och säljorganisationen gör 
att materialet är ”färskare” att arbeta med. 
 
Utdelningen av material för kvällen kan uppfattas som styrande och till viss del negativt, men 
försäljningen går smidigare. Säljaren slipper fundera, direktiven är klarare. Att säljarna 
exempelvis bara har en materialtyp att arbeta med under kvällen accepteras snabbt och sedan 
ger säljarna järnet, enligt säljledaren. 
 
 
5.4. Omgivning 
 
Vad som kanske inte betonats så omfattande i delanalyserna ovan är omgivningens betydelse 
och inverkan enligt modellens tre S. Vid en hög dynamik, föränderlighetstakt, i omgivningen 
är det denna som styr affärsidé, mål och strategier. Men om dynamiken är låg så är det andra 
former av situationsvariabler som styr. 
 
Jag har i detta arbete valt att inte undersöka omgivningen i lika stor omfattning som övriga 
faktorer i Tre S-modellen. Anledningen till detta är att jag i arbetet är mer intresserade av 
interna organisationsmässiga fenomen.  
 
Beställarorganisationen arbetar starkt med varumärket. Utvecklingen för tidningarna har i 
upplagehänseende varit ganska tuff de senaste åren. Det har genomförts ett antal förändringar. 
I maj 2003 så genomfördes för huvudtidningen NA en redesign där en av de två delarna 
gjordes om formatmässigt till tabloid. Detta var något som egentligen uppfattades som 
negativt av marknaden. Den 1 feb 2005 gjordes samtliga delar om till tabloid, det blev även 
tre editioner istället för som tidigare två. Något som från marknaden uppfattades som positivt. 
 
För NA har övergången till tabloid gjort att det finns ytterligare en ingång i säljsamtalet. Det 
finns något att inleda samtalet med, och som de flesta oavsett om man är prenumerant eller ej 
har en synpunkt på. Detta då tidningen är så stor lokalt. Men så är det ju hela tiden att man 
försöker knyta an till något man med säkerhet vet kan vara en ingång i säljsamtalet. 
 
Prenumeranterna är nöjda, distributionen/uppstarten av tidningen kommer igång snabbt från 
det att en säljare har haft säljkontakt. Bara två dagar senare är tidningen igång. 
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Tidigare selekterades materialet som mest frekvent någon gång per vecka, går vi lite längre 
tillbaka i tiden så var det till och med uppemot en månad mellan leveranserna av vissa 
materialtyper till försäljning. Vi har dock alltid skickat tillbaka order dagligen, då på fax, 
sedan mail och nu via ftp. Nu använder tidningarna till och med automatisk uppdatering av 
försäljningen som vi skickar via ftp. Samarbetet med beställarorganisationen bygger mycket 
på förtroende för försäljningen, vilket är en förutsättning för att göra automatiska 
uppdateringar av försäljningsinformationen direkt in i prenumerationsdatabasen. – enligt Lars 
VD för säljbolaget.
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6. KOPPLING TILL FYRA TJÄNSTEMARKNADSFÖRINGSMODELLER 
 
I denna del av arbetet förs ett resonemang baserat på analyserna av resultatet ovan, med 
koppling till de fyra tjänstemarknadsföringsmodeller som redovisades i kapitlet ”Teoretisk 
referensram”. Avsikten är att teoretiskt härleda om förändringar i säljorganisationen kan 
tänkas påverka det slutliga kunderbjudandet till konsument/prenumerant. Denna del av arbetet 
kommer således att baseras på den interna miljöns syn på eventuell förändring i 
kunderbjudandet. 
 
 
6.1. Tjänsteprocessen ur kundens perspektiv 
 
Modellen ”Tjänsteprocessen ur kundens perspektiv” ger en bra överblick på vad 
tjänsteföretaget bör tänka på, och anpassa sig efter, för att säkerställa att rätt kvalitet levereras. 
Modellen bygger på ett antal olika faktorer som Gummesson anser att ett företag ska arbeta 
med för att säkerställa kvalitet i tjänsteprocessen. Modellen är föränderlig och anpassas 
avseende aktörer beroende på vad som är syftet med studien. För detta ändamål kommer 
modellen att appliceras med utgångspunkt ur kundens perspektiv. Interaktioner är en viktig 
del i tjänstemarknadsföring, vilket talar till fördel för denna modell. 
 
Jag är av den uppfattningen att just denna modell som fokuserar på tjänsteprocessen ur ett 
kundperspektiv är ganska anonym för kunden. Kunden är inte, i samma utsträckning, som för 
en traditionell tjänstemarknadsföring lika delaktig i processen. Även om dagstidningen 
produktifieras så är definitionen av dagstidning som produkt eller tjänst varierande. I 
egenskap av att betalning sker före konsumtion och att det inte går att förutse värdet på 
”tjänsten nyhet/information” innan köp så är det en tjänst. Men i egenskap av att vara en 
fysisk vara med en given struktur och formalia så är det en produkt.  
 
Oavsett valet av definition är kunden/prenumeranten inte särskilt delaktig i framställningen av 
värdet ”nyhet”. Bedömningen av tjänsteprocessen kommer således för denna modell spegla 
interaktionen mellan de personerna om utgör kontaktytan mot prenumeranten. Bedömningen 
av tjänsteprocessens kvalitet kommer därför också att spegla denna interaktion. 
 
Viktigt blir därför återkopplingen av denna interaktion med prenumeranten tillbaka till 
beställarorganisationen. Dels den erfarenhet som säljaren och prenumeranten skapar i 
interaktionsögonblicket, dels de synpunkter som prenumeranten ger avseende produkten –
dagstidning.  
 
Återkopplingen av interaktionsögonblicket speglar dock endast säljarens subjektiva 
uppfattning av säljsamtalet. Inte allt för ofta, men det händer, hör även prenumeranten av sig 
direkt till tidningen för att återge samtalet med säljaren.83 Vid dessa tillfällen ges möjlighet att 
värdera och reflektera över hur de olika parterna, säljare och prenumerant, uppfattat 
interaktionen med varandra.  
 
Vidare tar modellen ”tjänsteprocessen ur kundens perspektiv” upp systemet, som innebär hur 
tjänsteföretagets organisationsstruktur stöder verksamheten. Denna del av modellen avser 
huvudsakligen kommunikationen mellan säljorganisationen och beställarorganisationen. 

                                                           
83 Reflektion baserad på egen erfarenhet 

 - 36 - 



Materialhantering vid prenumerationsförsäljning 
– utifrån fyra tjänstemarknadsföringsmodeller 

 
 

Målsättningen är att bryta ned all aktivitet på daglig återkoppling, såväl till som från 
säljorganisationen. Genom att minska tiderna för återkoppling ges möjlighet att snabbt rätta 
till och justera eventuella brister ut mot kunden. 
 
Definitionen av övriga kunder i modellen speglar övriga företag som erbjuder samma typ av 
tjänst. Termen skulle för denna studie därför kunna kallas samarbetspartners. Genom 
standardiserade materialhanteringsrutiner ökar flexibiliteten att vid ”over flow” kunna 
överföra viss mängd material till andra säljorganisationer med högre resurskapacitet. 
 
 
6.2. Kundupplevd kvalitet 
 
Denna modell har även den kunden som utgångspunkt för att på så sätt säkerställa att rätt 
tjänst levereras. Grönroos menar att rätt kvalitet levereras genom att säkerställa att kunden 
upplever processen på ett positivt sätt. Den tekniska och funktionella kvaliteten filtreras 
genom image, som slutligen ger kunden en upplevd tjänst. Modellen har även en liten 
betoning på omvärlden och hur den bedömer företaget. 
 
Denna modell är intressant då den belyser vikten av att kvaliteten filtreras genom företagets 
image. I fallet av en externs säljorganisation så kommer således det alltid finnas en del av den 
externa säljorganisationens image med i bedömningen av den upplevda kvaliteten. Även den 
funktionella kvaliteten speglar hur prenumeranten uppfattar säljsamtalet. 
 
Övrig funktionell kvalitet är bla ur ett distributionsperspektiv, leveranssäkerhet och 
exempelvis hur budet sköter sig under utdelningen av tidningen. Den faktor som enbart 
påverkas av beställarorganisationen själv är den tekniska kvaliteten. Den fysiska produktens 
utseende, är tidningen hel, rätt tryckt och läsbar för prenumeranten. Beroende på hur man ser 
på det finns det även indirekt i denna fysiska kvalitet bakomliggande funktionell kvalitet i 
form av hur bra journalistiken är, informationsvärdet i tidningen. 
 
Intressant är att det ur prenumerantens perspektiv oftast eller alltid är den funktionella 
kvaliteten som skapar och överträffar den förväntade upplevelsen. Den fysiska kvaliteten 
finns ur ett tidningsperspektiv ingen anledning att överträffa kundens förväntade upplevelse.  
 
Hur kunden upplever processen är av stor betydelse för denna typ av tjänst. Jag har utifrån 
intervjuerna kunnat fastställa att de begrepp som Grönroos definierar under processen till 
stora delar stämmer med det empiriska materialet. Processen i modell bygger mycket på 
mjuka faktorer såsom attityder, relationer och beteende. Andra faktorer är även tillgänglighet 
och fortlöpande kundkontakter. 
 
Jag tolkar det som om modellen ser på processen med fokus på tjänsteföretaget och hur detta 
skall rusta sig för att klara kraven från kunderna. Viktiga aspekter är vilka möjligheter kunden 
har att medverka i processen och utveckla tjänsten. Det finns även ett stort arbete på 
tidningarna att arbeta med mervärdesladdade tjänster, såsom arbetet med olika typer av 
förmånskort, resor och andra marknadsaktiviteter. 
 
Det är utifrån arbetets synvinkel viktigt att ha en bra image, vilket även styrks av Grönroos 
som menar att kunden har ett visst överseende med kvalitetsbrister om tjänsteföretaget har en 
bra image. Vad som jag ser som något missvisande vad det gäller image är att modellen har 

 - 37 - 



Materialhantering vid prenumerationsförsäljning 
– utifrån fyra tjänstemarknadsföringsmodeller 

 
 

en enkelriktad kommunikation upp till upplevd tjänst. Något som jag ser som en är en styrka i 
denna modell jämfört med övriga kvalitetsmodeller är att den tar upp kundens förväntningar 
och upplevd tjänst. Dessa två parametrar kommer kunden att jämföra för att kunna bilda sig 
en uppfattning om kvaliteten i kunderbjudandet. 
 
 
6.3. Kvalitetsmodell 
 
Denna modell sätter kundens upplevda kvalitet i centrum. Modellen ger en god överblick på 
viktiga faktorer som påverkar kunden. 
 
När vi ser på konstruktionskvaliteten innebär det att tjänsten från början konstrueras på det 
sätt som motsvarar kundens krav. Vid prenumerationsförsäljning kan det innebära att ringa 
kunden på lämpliga tider. 
 
Produktionskvaliteten innefattar hur väl säljarna lyckas genomföra tjänsten, samt hur väl den 
stämmer överens med uppställda specifikationer. Tjänsteleverantören -säljorganisationen 
måste leva upp till kriterier såsom kompetens, att de är insatta i verksamheten, pålitlighet samt 
att hålla tider och pris. 
 
Konstruktions- och produktionskvaliteten filtreras genom image som sedan jämförs med 
tidigare erfarenheter och förväntningar för att bidra till kundens upplevda kvalitet. Det är i 
stort det samma som tas upp i modellen ”kundupplevd kvalitet”. Den huvudsakliga skillnaden 
är att denna modell har erfarenheter istället för upplevd tjänst.  
 
Processkvaliteten är kvalitetsupplevelsen under tjänsteproduktionsprocessen. Denna del hör 
till de mjuka faktorerna och är vid kundkontakt en viktig parameter för att lyckas väl med 
försäljningen av prenumerationserbjudanden. För beställarorganisationens tjänster är det 
främst flexibilitet, samarbetsförmåga, tillgänglighet, social förmåga och lyhördhet som 
betonats i intervjuerna. I modellen filtreras inte processen som för de övriga två faktorerna 
utan har direkt påverkan på kundens upplevda kvalitet. 
 
Slutkvalitet syftar till att resultatet håller i sig i längden. Detta är mycket viktigt för denna typ 
av tjänst då kunderna förväntar sig att de skall få ett värde av tjänsten under hela 
prenumerationsperioden. Interaktionsperioden då det verkliga värdet produceras skapas över 
en längre period, prenumerationsperioden är vanligtvis sex till tolv månader med 
återkommande förlängningar. Medan själva säljsamtalet som genomförs med en säljare vid 
säljorganisationen endast varar några få minuter. 
 
Kvalitetsmodellen tar upp de aspekter som tjänsteföretaget bör se till för att de ska uppfylla 
kundens krav. Viss avsaknad finns dock i interaktioner mellan begreppen i modellen, vilket 
jag ser som en svaghet då avsikten är att utveckla en tjänst som under pågående 
leverans/prenumerationsperiod med stor sannolikhet kommer att variera avseende den 
tekniska kvaliteten.  
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6.4. Slutkvalitet som resultat av konstruktion, produktion och upplevd process 
 
Denna modell utgår från konstruktionskvalitet eller tjänsteerbjudandets utformning som i sin 
tur påverkar produktionskvaliteten och processkvaliteten. Dessa tre begrepp påverkar i sin tur 
image, erfarenheter och förväntningar som leder till kundens upplevda kvalitet. Denna modell 
har inspirerats av ”kvalitetsmodellen” och använder därför samma begrepp. 
 
Modellens operationalisering av konstruktions- och processkvalitet kan samställas med 
tidigare modellers syn på funktionell kvalitet. Det är således även utifrån denna modell de mer 
mjuka faktorerna som kan överträffa prenumerantens förväntningar av den levererade 
tjänsten. Den enligt modellen ”kundupplevda kvaliteten”, i tidigare modell likvärd med den 
funktionella kvaliteten. 
 
Hur kunden upplever processen är av stor betydelse för bedömningen av kvalitet i olika 
dimensioner. Även utifrån denna modell tycker jag mig kunna fastställa att de begrepp som 
Olsen använder i termer av ett tidsbestämt och identifierbart utfall till stora delar stämmer 
med det empiriska materialet. Kundens upplevelse av utfallet samt påverkan på 
tjänsteleverantören, vilket är ett resultat av tjänstekonsumtionen, kan relateras till 
slutkvaliteten. Slutkvaliteten mäts dels i termer av processens utfall och dels i termer av hur 
relationerna påverkats på kort respektive lång sikt. 
 
Något som är intressant i denna modell är att den som ensam modell i urvalet poängterar 
andra faktorer som inverkar på slutkvaliteten, såsom imagerelaterade faktorer som 
ryktesspridning. Övriga delar i processen bygger på mjuka faktorer såsom attityder, relationer 
och beteende men även tillgänglighet och fortlöpande kundkontakter 
 
En återkommande faktor i samtliga kvalitetsmodeller är ”kundens upplevda kvalitet” samt 
”kundens förväntade upplevelse av kvalitet” i kunderbjudandet. Ingen av modellerna som 
använts för detta arbete har tagit upp vad som påverkar och styr dessa faktorer.
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7. SLUTSATSER 
 
Under denna del av arbetet kommer jag att försöka svara på problemformuleringen avseende 
de undersökta förändringarna i säljorganisationen. Dels det operativa, dels det strategiska. Går 
det att se konsekvenser i arbetssätt, fördelning av arbetsuppgifter kopplat till förändringar i 
materialhanteringsrutiner.  
 
 
7.1. Behandling av problemformulering 
 
7.1.1. Finns skillnader inom säljorganisationen avseende synen på materialhanteringen? 
 
Synen på materialhanteringen inom säljorganisationen är relativt homogen. Såväl ledning som 
övrig personal upplever att en högre grad av formalisering i materialhanteringen leder till mer 
frekventa kontakter mellan organisationerna. Något som upplevs som positivt. 
 
Det finns indikationer på att en mer formell styrning av materialflödet påverkar upplevelsen 
av att kontaktytorna mellan säljorganisationen och beställarorganisationen ökar. Samt att de 
även bildas nya kontaktytor. 
 
En ökad frekvens i selekteringen av material resulterar i att säljorganisationen upplever att 
tillgängligheten mellan organisationerna har ökat. Med detta avses att personal vid säljbolaget 
upplever sig fått en närmre kontakt med beställarorganisationen. 
 
Något som även framkommit i intervjuerna är att hela säljorganisationen oavsett hierarkisk 
nivå upplever en tydligare kommunikation inom organisationen. Säljarna vet att det från 
ledningens sida finns fler möjligheter till uppföljning och kontroll kring effektiviteten för 
olika typer av material. Det är även möjligt att sätta specifika mål och att styra försäljningen 
beroende på segmenteringen av marknaden. Trots detta upplever säljarna att de har utökade 
frihetsgrader i försäljningen. De har ett större handlingsutrymme och tydligare riktliner vad 
som är tillåtet att erbjuda i försäljningen för respektive typ av material. 
 
Summerar jag det som framkommit så finns mycket små skillnader inom säljorganisationen 
avseende synen på materialhantering. De eventuella skillnader som uppkommit kan härledas 
till att ledning och säljare har olika arbetsuppgifter i materilalhanteringsprocessen. Vilket 
resulterar i att de lägger olika tyngd vid olika områden i materialhanteringen. 
 
 
7.1.2. Finns arbetsmässiga konsekvenser orsakade av förändrad materialhantering? 
 
Ledningens roll har förändrats så att det skett en utökad delegering av administrativa uppgifter 
från VD till säljledare. Delegering har inte inneburit någon direkt förändring av ledningens 
roll för övrigt inom organisationen. 
 
Säljarna upplever att det genom formaliserade materialhanteringsrutiner blivit en bättre 
försäljning, samt en ökad flexibilitet för säljarna att själva påverka sin arbetstid. Indelningen i 
olika materialgrupper resulterar i en högre grad av effektivitet, varje typ av material bearbetas 
vid olika tidpunkter på dygnet. 
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Segmentering av marknaden har resulterat i en bättre planering av försäljningen samt en ökad 
flexibilitet för säljarna att själva styra sina tider då de arbetar. Materialet arbetas även igenom 
snabbare och blir inte liggandes i systemen lika länge. Högre grad av effektivitet per arbetad 
tidsenhet 
 
Trots en högre grad av segmentering så upplever säljarna materialet som tydligare pga 
kunskapen om varje enskild materialgrupp är större. Grupperna blir mer homogena. Med 
segmenteringen vet säljarna vilket material de arbetar med och på så vis också 
förutsättningarna för erbjudandet. Med finare indelning är det lättare att hitta ingångar och 
infallsvinklar för säljsamtalet. 
 
Det finns även klara tecken på att standardisering och normering minskar risken till fel i 
säljprocessen. 
 
 
7.1.3. Vilken påverkan har materialhanteringen på kvaliteten vid försäljning? 
 
Slutsatserna för vilken påverkan materialhanteringen har på kvaliteten vid försäljningen blir 
mer av en teoretisk återkoppling till tjänstemarknadsföringsmodellerna. 
 
Den upplevda kvaliteten vid försäljning är en konsekvens av interaktionen mellan säljare och 
kund. Men det är även en konsekvens av interaktionen mellan organisationerna. 
 
Att jobba med materialhantering och utveckling av denna för att uppnå effektiva rutiner 
resulterar i ett ökat fokus kring kvalitet. Det har överförts till att mer belysa även 
kvalitetsaspekter i själva säljsamtalet. Intressant är att det ur prenumerantens perspektiv oftast 
eller alltid är den funktionella kvaliteten som skapar och överträffar den förväntade 
upplevelsen. Den fysiska kvaliteten finns ur ett tidningsperspektiv ingen anledning att 
överträffa kundens förväntade upplevelse. 
 
Hur kunden upplever processen är av stor betydelse för denna typ av tjänst. Processkvaliteten 
är kvalitetsupplevelsen under tjänsteproduktionsprocessen. Denna del hör till de mjuka 
faktorerna och är vid kundkontakt en viktig parameter för att lyckas väl med försäljningen av 
prenumerationserbjudanden. För beställarorganisationens tjänster är det främst flexibilitet, 
samarbetsförmåga, tillgänglighet, social förmåga och lyhördhet som betonats. 
 
Ett kontinuerligt arbete med materialhanteringen har en positiv inverkan på försäljningen 
avseende mjuka faktorer såsom attityder, relationer och beteenden. En av de viktigaste 
egenskaperna för att skapa ”integration” mellan säljorganisationen och 
beställarorganisationen är upplevelsen av tillgänglighet och förtroende. Dessa ger en direkt 
påverkan av säljarens självkänsla i säljtillfället. Formalisering av arbetsrutiner utan överdriven 
kontroll, trots att möjlighet finns, är de bakomliggande materialmässiga förändringar som gett 
mest positiv betydelse för säljarens upplevelse av en kvalitativ försäljning. 
 
Hur prenumeranten upplever processen är av stor betydelse för denna typ av tjänst. Jag har 
utifrån intervjuerna kunnat fastställa att de begrepp som Grönroos definierar under processen 
till stora delar stämmer med det empiriska materialet. Processen i modellen bygger mycket på 
ovan nämnda mjuka faktorer. Andra viktiga faktorer för upplevelsen av tjänsten är 
tillgänglighet mellan organisationerna samt hur kunden upplever de fortlöpande kontakterna.
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8. EGNA KOMMENTARER OCH REFLEKTIONER 
 
Denna studie utgår från säljorganisationens uppfattning om materialhanteringen. Säljbolaget 
är i prenumerationsförsäljningshänseende den bredaste kanalen mellan beställarorganisationen 
och marknaden. 
 
Det måste än dock med visst kritiskt resonemang poängteras att intervjuerna som genomförs 
är med personer anställda av ett annat företag än beställarorganisationen. Det finns således 
alltid en risk att det förekommer viss subjektivitet i svaren för dessa intervjuer. Jag har vid 
framställningen av intervjumallar försökt att utforma frågor som ska förbise denna 
subjektivitet. Av den anledningen förekommer inga effektivitetsmått av förändringen i denna 
studie. Något som skulle ha varit av intresse att utöka undersökningen med. 
 
Att kvantifiera en förändring som den beskriven i detta arbete genom försäljningsresultat och 
effektivitet skulle troligtvis ha gett samma inriktning på resultatet. Det som också skulle ha 
kunnat erhållas är en magnitud av förändringens påverkan på försäljningen. 
 
Om konsekvenser teoretiskt kan härledas ur ett internt perspektiv, skulle det även varit 
intressant att genom ett fåtal telefonintervjuer undersöka resultatet av ovananstående. Det 
skulle således i en utökad undersökning även gått att styrka studiens resultat genom 
kompletterande intervjuer med beställarorganisationen, men även med ett antal frågor direkt 
mot prenumeranterna. Detta för att testa om även kunden, som är omedveten om de 
organisatoriska/flödesmässiga förändringarna kan styrka resultatet enligt 
tjänstemarknadsföringsmodellerna. 
 
En återkommande faktor i samtliga kvalitetsmodeller är ”kundens upplevda kvalitet” samt 
”kundens förväntade upplevelse av kvalitet” i kunderbjudandet. Ingen av modellerna som 
använts för detta arbete har tagit upp vad som påverkar och styr dessa faktorer. 
 
En intressant teoretisk vidareutveckling av kundens upplevelse av kvalitet i kunderbjudandet 
skulle ha varit att studera vilka faktorer som påverkan kundens förväntade upplevelse. En 
modell som varit applicerbar för detta ändamål är Zeithaml och Bitners ”GAP-modell”. 
Denna modell försöker förklara toleransen mellan olika typer av förväntningar i 
tjänsteprocessen.
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Bilaga 1 
 
 
Intervjumall, frågor till ledning, TM-Online AB 
 
 
1. STRUKTUR 
 
Den formella organisationsstrukturen. Robbins (1990) definierar organisationsstrukturen på följande sätt: hur 
uppgiften tilldelas, vem som rapporterar till vem, formella koordinationsmekanismerna och växelverkande 
mönster som skall följas. Organisationsstrukturen har tre dimensioner. Dessa är komplexitet. formalisering, och 
centralisering. 
 
Komplexitet (antalet nivåer i organisationen samt specialisering) 
 

• Hur ser ansvarsfördelningen för varumärkena ut? 
• Hur är materialet från NA-koncernen att arbeta med, nu jmf med tidigare? 
• Har den förändrade materialhanteringen resulterat i förändringar i 

organisationsstrukturen? 
• Går det att se konsekvenser för/förändringar i kunderbjudandet? 

(teknisk kvalitet) 
• Upplever ni idag att prenumeranterna är nöjda med den produkt ni säljer? 

(konstruktionskvalitet) 
• Upplever säljarna idag att de har tillräcklig kunskap om den produkt de säljer? 

(tjänsteproduktionskvalitet) 
• Hur uppfattar säljarna att prenumeranterna upplever den långsiktiga kvaliteten i 

kunderbjudandet? (slutkvalitet) 
• Finns beteendeförändringar för personal pga av funktionell kvalitet? 

 
 
Formalisering (regler och rutiner) 
 

• Hur upplever säljarna möjligheten att förhandla/köpslå i försäljningen? 
• Har de nya rutinerna ”tvingat” säljarna att lära sig mer om den tjänst/produkt 

de säljer? (funktionell kvalitet) 
• Hur påverkar förändrad materialhantering möjligheterna att arbeta med 

mervärdesladdade produkter till tidningarna? (fysiska produkter) 
• Hur upplever du kontakten mellan beställar- och säljorganisationen? (stödpersonal) 

 
 
Centralisering (beslutsnivåer) 
 

• Upplever säljarna sig styrda av de hårda selekteringsregler som satts upp, 
formaliseringen kring bakomliggande rutiner? (processkvalitet) 

• Upplever säljarna sig kontrollerade i säljprocessen pga av formaliserade 
materialrutiner? 

• Har ledningens roll förändrats, …förändrade arbetsuppgifter? 
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2. SOCIALT SYSTEM 
 
Interaktioner mellan människor i organisationen. Strukturen specificerar de funktionella reglerna för 
individerna i organisationen. Inom ramen för dessa regler interagerar människor och utvecklar sina känslor för 
varandra såsom respekt mm. Människornas kunskaper, motiv, värderingar, ledningsstil, status, prestige etc och 
systemets struktur påverkar de handlingar som utförs och de beslut som fattas av människorna i systemet. 
 

• Har säljorganisationen rätt utbildning/kunskap om tidningen? 
(tjänsteproduktionskvalitet) 

• Finns tillräcklig återkoppling prenumerant/säljbolag/beställarorganisation för att 
säkerställa långsiktig kvalitet? (konstruktionskvalitet) 

• Upplever säljarna att de representerar tidningen? (processkvalitet) 
• Har relationerna mellan organisationerna förändrats pga av förändrade 

materialhanteringsrutiner (funktionell kvalitet) 
• Hur är inställningen till NA-koncernens tidningar jmf med andra tidningar avseende 

på/konsekvenser av materialhanteringen? 
 
 
3. STYRSYSTEM 
 
Sättet att styra och samordna verksamheten. Med styrning menas att kunna påverka individers beteende. 
Innebörden av att styra är att vidta mått och steg för att säkerställa att medarbetarna utför det som är bäst för 
organisationen. Styrning kan ske med hjälp av medvetet utformade styrsystem men medarbetarna kan även 
handla efter information från informella källor. 
 

• Har effektiviteten påverkats pga av materialhanteringsrutinerna? 
• Har möjligheterna att styra försäljningen påverkats? 
• Hur är säljarnas syn på materialhanteringen? 
• Finns störningar i materialhanteringen som påverkar försäljningen? 

 
 
4. OMGIVNING 
 

• Upplever du att tidningens varumärke under den tid du vid mina frågor relaterar till 
har haft en onormal utveckling avseende positiv image? …2003-2004 
(störningar i bedömningen av kunderbjudandets kvalitet) 

 
 

Övriga synpunkter/kommentarer? 
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Bilaga 2 
 
 
Intervjumall, frågor till organisation, TM-Online AB 
 
 
1. STRUKTUR 
 
Den formella organisationsstrukturen. Robbins (1990) definierar organisationsstrukturen på följande sätt: hur 
uppgiften tilldelas, vem som rapporterar till vem, formella koordinationsmekanismerna och växelverkande 
mönster som skall följas. Organisationsstrukturen har tre dimensioner. Dessa är komplexitet. formalisering, och 
centralisering. 
 
Komplexitet (antalet nivåer i organisationen samt specialisering) 
 

• Hur ser ansvarsfördelningen för varumärkena ut? 
• Hur är materialet från NA-koncernen att arbeta med, nu jmf med tidigare? 
• Har den förändrade materialhanteringen resulterat i förändringar i 

organisationsstrukturen? 
• Går det att se konsekvenser för/förändringar i kunderbjudandet? 

(teknisk kvalitet) 
• Upplever ni idag att prenumeranterna är nöjda med den produkt ni säljer? 

(konstruktionskvalitet) 
• Har ni tillräcklig kunskap om den produkt ni säljer? (tjänsteproduktionskvalitet) 
• Hur uppfattar ni att prenumeranterna upplever den långsiktiga kvaliteten i 

kunderbjudandet? (slutkvalitet) 
• Finns beteendeförändringar för er pga av funktionell kvalitet? 

 
 
Formalisering (regler och rutiner) 
 

• Hur upplever ni möjligheten att förhandla/köpslå i försäljningen? 
• Har de nya rutinerna ställt nya krav på er att lära sig mer om den tjänst/produkt 

ni säljer? (funktionell kvalitet) 
• Hur påverkar förändrad materialhantering möjligheterna att arbeta med 

mervärdesladdade produkter till tidningarna? (fysiska produkter) 
• Hur upplever ni kontakten mellan beställar- och säljorganisationen? (stödpersonal) 

 
 
Centralisering (beslutsnivåer) 
 

• Upplever ni er styrda av de hårda selekteringsregler som satts upp, formaliseringen 
kring bakomliggande rutiner? (processkvalitet) 

• Upplever ni er kontrollerade i säljprocessen pga av formaliserade materialrutiner? 
• Har ledningens roll förändrats, …förändrade arbetsuppgifter? 
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2. SOCIALT SYSTEM 
 
Interaktioner mellan människor i organisationen. Strukturen specificerar de funktionella reglerna för 
individerna i organisationen. Inom ramen för dessa regler interagerar människor och utvecklar sina känslor för 
varandra såsom respekt mm. Människornas kunskaper, motiv, värderingar, ledningsstil, status, prestige etc och 
systemets struktur påverkar de handlingar som utförs och de beslut som fattas av människorna i systemet. 
 

• Har ni rätt utbildning/kunskap om tidningen? (tjänsteproduktionskvalitet) 
• Finns tillräcklig återkoppling prenumerant/säljbolag/beställarorganisation för att 

säkerställa långsiktig kvalitet? (konstruktionskvalitet) 
• Upplever ni att ni representerar tidningen? (processkvalitet) 
• Hur upplever ni kontakten mellan beställar- och säljorganisation? 

(funktionell kvalitet) 
• Hur är inställningen till NA-koncernens tidningar jmf med andra tidningar avseende 

på/konsekvenser av materialhanteringen? 
 
 
3. STYRSYSTEM 
 
Sättet att styra och samordna verksamheten. Med styrning menas att kunna påverka individers beteende. 
Innebörden av att styra är att vidta mått och steg för att säkerställa att medarbetarna utför det som är bäst för 
organisationen. Styrning kan ske med hjälp av medvetet utformade styrsystem men medarbetarna kan även 
handla efter information från informella källor. 
 

• Hur är er syn på materialhanteringen? 
• Finns störningar i materialhanteringen som påverkar försäljningen? 

 
 
4. OMGIVNING 
 

• Upplever ni att tidningens varumärke under den tid ni vid mina frågor relaterar till har 
haft en onormal utveckling avseende positiv image? …2003-2004 
(störningar i bedömningen av kunderbjudandets kvalitet) 

 
 
Övriga synpunkter/kommentarer? 
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Sammanställning intervju med Lars Brandt, TM-Online AB 
 
 
Intervju med Lars Brandt, VD, TM-Online AB, Hedemora 050309 
 
TM-Online AB är ett telemarketingföretag som etablerades i september 1999. Då var det 6 
personer anställda. Idag arbetar totalt 15 personer på företaget, varav 13 säljare, en säljledare 
och jag som VD. TM-Online är nischade mot dagstidningsbranschen och arbetar med 
försäljning av prenumerationer samt genomförande av marknadsundersökningar. Totalt säljer 
TM-Online prenumerationer åt 12 dagstidningar, från Halmstad i söder till Skellefteå i norr. 
Den totala upplagan för tidningarna är drygt 300 000 exemplar. TM-Online är ett av de största 
telemarketingföretagen i branschen med avseende på storleken på de tidningar man arbetar 
med. 
 
Hur ser ansvarsfördelningen för varumärkena ut? 
Alla säljare arbetar med alla varumärken, dock inte med konkurrerande varumärken samma 
kväll. I början fanns ett uttalat ansvar för vissa tidningar, där vissa säljare arbetade med några 
varumärken. Det fungerade inte så bra pga rättvisetänk. Det måste vara lika för alla, det 
fungerar bäst så. Undantaget är idag att mindre tidningar fortfarande oftast fördelas på endast 
en säljare. Det är något som alla är överens om att det är bäst. Anledningen är att flödet på 
dagsbasis varierar mer med en mindre upplaga, vilket skulle innebära att det skulle bli för få 
poster per säljare om materialet från dessa tidningar selekterades på samtliga. 
 
Hur är materialet från NA-koncernen att arbeta med, nu jmf med tidigare? 
Materialet är idag mycket bra! Det är ”nedbenat” på ett föredömligt sätt, vilket medför att det 
blir kvalitet i materialet. Säljarna har fler typer av material att arbeta med, men i gengäld så är 
variationen mindre för varje grupp. Med större grupperingar som det var tidigare så spretade 
det mer. En materialgrupp innehöll då flera olika typer av material, det var rörigt. 
 
Idag vet vi till och med hur ursprungskontakten var mellan tidningen och prenumeranten, 
exempelvis om ordern var webbokad, sms eller ett kupongsvar etc. Med finare indelning så är 
det lättare för säljarna att hitta ingångar/infallsvinklar för säljsamtalet. 
 
Har den förändrade materialhanteringen resulterat i förändringar i 
organisationsstrukturen? 
Jag kan inte se att vi genomfört några organisationsförändringar som en direkt konsekvens av 
materialhanteringen. Vi arbetar med flera tidningar där materialet fortfarande inte är lika 
uppstyrt som för NA-koncernen. 
 
From 1 september 2004 så införde vi ett nytt säljsystem. I och med det så blev 
administrationen kring försäljningen enklare. Detta har medfört att jag delegerat mer 
arbetsuppgifter till Anita, vår säljledare. 
 
Går det att se konsekvenser för/förändringar i kunderbjudandet? 
Försäljningen har totalt sett ökat. Avslutsfrekvenserna är betydligt högre idag än tidigare, 
detta är en direkt konsekvens av att kvaliteten på materialet är bättre. 
 
När det äldre säljsystemet fanns var det svårare att arbeta med flera typer av material. Det nya 
systemet har gjort det mer lättöverskådligt för säljarna. Men att försäljningen ökade kunde vi 
se för båda säljsystemen.  
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Förändringar i kunderbjudandet är svårt att säga någonting om. Vi har ju kringprodukter/ 
mervärdesladdade produkter till prenumerationsförsäljningen, såsom förmånskort etc. Men 
detta tror jag vi skulle kunna bli mycket bättre på att använda nu än tidigare, nu när 
indelningen av materialet är bättre. 
 
Upplever ni idag att prenumeranterna är nöjda med den produkt ni säljer? 
Ja, det måste jag säga. 
 
Upplever säljarna idag att de har tillräcklig kunskap om den produkt de säljer? 
Säljarna har god kunskap om produkten de säljer. Det är mycket som händer på tidningarna 
idag så det krävs återkommande information från tidningen till säljarna. Kunskap är idag inte 
bestående, den måste hela tiden förnyas. Detta gör vi genom återkommande möten, mellan 
oss och tidningen. Det ger också oss en möjlighet att återföra kunskap vi fått vid kontakten 
med prenumeranter vid försäljning. 
 
Hur uppfattar säljarna att prenumeranterna upplever den långsiktiga kvaliteten i 
kunderbjudandet? 
Det är många faktorer som spelar in på hur kunden upplever den långsiktiga kvaliteten i 
kunderbjudandet. Vi är endast en del i en längre kedja av aktiviteter, tidsmässigt ganska kort. 
Stora delar av upplevelsen av kvaliteten är distributionen, och den fortlöpande kontakten med 
tidningen vid förfrågan om tjänster, exempelvis uppehåll och tillfällig adressändring under 
prenumerationsperioden. 
 
Finns beteendeförändringar för personal pga av funktionell kvalitet? 
Säljare är alltid säljare! Det finns fortfarande kvar en konkurrens mellan säljarna. Har den 
personen fått mer material än mig? Har den säljaren fått mer av det ”bättre” materialet än 
mig? Denna ”misstänksamhet” har inte ökat trots att materialindelningen är mer omfattande 
idag.  
 
Hur upplever säljarna möjligheten att förhandla/köpslå i försäljningen? 
Säljarna vet att dom har ramar för att kunna köpslå med kunden. Fler typer av material har 
möjliggjort att sätta olika ramar för olika typer av material. Det som underlättar för säljaren är 
att veta vilka rättigheter han/hon har för det specifika säljsamtalet. Det uppfattas således inte 
som en begränsning av säljarna, utan tvärt om. De hårdare reglerna ser säljarna som en frihet 
att förhandla/köpslå inom ramarna för just det materialet. 
 
Har de nya rutinerna ”tvingat” säljarna att lära sig mer om den tjänst/produkt de 
säljer?  
De nya rutinerna ställer större krav på att säljaren måste vara mer uppmärksam på viken typ 
av kund han/hon arbetar med. Att läsa av den information som finns på skärmen. 
 
Hur påverkar förändrad materialhantering möjligheterna att arbeta med 
mervärdesladdade produkter till tidningarna? 
Den finare indelningen gör det möjligt att genomföra mer begränsade säljaktiviteter. Det är 
idag möjligt att på ett ganska begränsat material erbjuda någonting extra. Tidigare var detta 
omöjligt då varje grupp innehöll så många poster, som också var olika varandra. På så sätt har 
materialhanteringen påverkat möjligheterna att arbeta med mervärdesladdade produkter 
positivt. 
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Upplever säljarna sig styrda av de hårda selekteringsregler som satts upp, 
formaliseringen kring bakomliggande rutiner? 
Det finns i och med den finare selekteringen möjlighet att mäta effekten/resultatet på ett bättre 
sätt än tidigare. Säljarna upplever sig nog inte mer kontrollerade, även om de vet att 
möjligheten finns och att jag faktiskt använder den. Syftet är ju att bli bättre och bättre, något 
som vi alla tjänar på i längden. Det är en förutsättning i denna bransch.  Ett totalansvar för 
försäljningen såsom vi har för NA-koncernen innebär en öppenhet mellan tidningen och oss. 
Vi arbetar för att driva försäljningen tillsammans. Konkurrensen är hård i 
telemarketingbranschen, och det finns små möjligheter att ”gömma” ett dåligt 
försäljningsresultat. 
 
Upplever säljarna sig kontrollerade i säljprocessen pga av formaliserade 
materialrutiner? 
Genom den finare indelningen av material finns ytterligare möjligheter att styra försäljningen. 
Detta är dock något som säljarna lite paradoxalt nog upplever som ytterligare frihetsgrader i 
försäljningen. Det ger klarare riktlinjer om vad som är tillåtet, eller inte tillåtet. 
 
Har ledningens roll förändrats, …förändrade arbetsuppgifter? 
Jag har till viss del gjort en fördelning av ansvaret för administrativa rutinuppgifter. Denna 
förändring bygger dock huvudsakligen på utvecklingen av säljsystemet. 
 
Har säljorganisationen rätt utbildning/kunskap om tidningen? 
Säljarna har bra kunskap om tidningarna. Informationen är fortlöpande. 
 
Finns tillräcklig återkoppling prenumerant/säljbolag/beställarorganisation för att 
säkerställa långsiktig kvalitet? 
Återkopplingen är viktig i försäljningsprocessen, både för oss och tidningarna. Det ultimata 
systemet skulle innebära att vi kunde arbeta direkt in i exempelvis NA:s 
prenumerationssystem. Dagens säljsystem bygger på att vi skickar information mellan 
systemen, och det innebär ”förlust” av information. Oftast räcker informationen om 
prenumeranten, men visst finns tillfällen då vi önskat att vi hade mer information. Så ur ren 
kundservice så skulle det vara bra att kunna få med mer bakgrundsinformation. 
 
Upplever säljarna att de representerar tidningen? 
Som säljare är du resultatorienterad, det ligger i definitionen av begreppet säljare. Det är ett 
jobb som ska uträttas. Säljarna har lägre provision på NA:s tidningar men tycker trots detta att 
NA är de roligaste tidningarna att arbeta med. Det är mest kvalitet i materialet från NA vilket 
ger högst avslutsprocent på insatt arbetstid, så trots att lönen är mindre blir den bättre. 
 
Hur upplever du kontakten mellan beställar- och säljorganisationen? 
Det är tätare kontakter med tidningen och säljledare och mig. Det har även bildats andra 
kontakter med personer som kommer in operativt i organisationen. Exempelvis kundtjänsten 
på NA som varit på besök hos oss. Jag skulle inte vilja påstå att det är lättare att ta kontakt 
idag, men med hårdare rutiner ”tvingas” en tätare kontakt fram.  
 
Har relationerna mellan organisationerna förändrats pga av förändrade 
materialhanteringsrutiner? 
Den huvudsakliga kontakten i daglig verksamhet är mellan Anita, säljledare och personal på 
prenumerationsservice på NA. Sedan så har även jag deltagit med information och synpunkter 
avseende försäljningen vid kampanjplanering, verksamhetsplanering för tidningen. Vi 
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genomför även kontinuerliga möten på NA där bla chefredaktörerna för NA-koncernens 
tidningar deltar. Mötena syftar till återkoppling och diskussion kring försäljning och upplaga. 
 
Upplever du att tidningens varumärke under den tid du vid mina frågor relaterar till  
har haft en onormal utveckling avseende positiv image? …2003-2004 
NA arbetar starkt med varumärket. Att utvecklingen skulle ha varit onormalt positiv vet jag 
inte om jag kan säga. Det har ju genomförts ett antal förändringar. I maj 2003 så genomfördes 
för huvudtidningen NA en redesign där en av de två delarna gjordes om formatmässigt till 
tabloid. Detta var något som egentligen uppfattade som negativt av marknaden. Den 
förändringen som precis nyligen genomförts (1 feb 2005) att hela tidningen blev tabloid har 
från marknaden, som vi upplevt det, uppfattats mycket mer positivt. Men denna förändring 
har ju så nyligt genomförs att jag inte kan uttala mig så mycket om den. 
 
Hur är inställningen till NA-koncernens tidningar jmf med andra tidningar avseende 
på/konsekvenser av materialhanteringen? 
Säljarna är mycket positiva till NA-koncernens tidningar. De är roliga att arbeta med 
samtidigt som prenumeranterna från dessa områden är trevliga. 
 
Har effektiviteten påverkats pga av materialhanteringsrutinerna? 
Vi har högre avslutsfrekvenser nu än tidigare pga av den finare indelningen och bättre kvalitet 
på materialet som kommer in i systemet. Samma materialtyp har högre avslut pga att säljarna 
vet att det bara är denna typ av material iden mängd man just arbetar med. Detta skapar hos 
säljarna en säkerhet att våga testa olika ingångar i säljsamtalet, ett förtroende.  
 
Har möjligheterna att styra försäljningen påverkats? 
Idag har vi som ett smörgåsbord av olika typer av material av skiftande mängd och kvalitet att 
tillgå vid varje selekteringstillfälle till säljarna. Vi styr helt hur/och med vilket material som 
säljarna ska arbeta med under dagen och kvällen. Exempelvis så kan vi arbeta med en viss typ 
under en dag, och en annan nästa dag. Indelningen har även möjliggjort att vi kan styra när vi 
vill att kontakten med prenumeranten ska ske. Vissa kunder, såsom företag, pensionärer mfl 
kan vi söka dagtid, medan vi söker övriga privatpersoner lite senare på eftermiddagen och 
kvällen. Detta har gjort att vi kan planera säljtiderna bättre. 
 
Hur är säljarnas syn på materialhanteringen? 
För säljarna så är det indelningen av olika typer, kategoriseringen som är mest synlig. Att det 
finns bakomliggande förändringar, exempelvis att materialet skickas dagligen till oss, det 
märker inte säljarna i avseende på volym. Vi selekterar en viss mängd till dem varje dag som 
dom ska arbeta med under dagen och kvällen. Det som de märker av är att denna dagliga 
materialhantering mellan tidningen och oss gör att materialet är ”färskare” att arbeta med. 
 
Finns störningar i materialhanteringen som påverkar försäljningen? 
I början hade vi lite problem med olika typer av material. Men det är som med alla 
förändringar, det krävs en inkörningsperiod. Idag fungerar det mycket bra. 
 
 
Övriga synpunkter/kommentarer? 
Inga övriga synpunkter. 
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Sammanställning intervju med Anita Östberg, TM-Online AB 
 
 
Intervju med Anita Östberg, Säljledare, TM-Online AB, Hedemora 050309 
 
Anita har arbetat fem år på TM-Online. Hon började som säljare men har sedan tre år tillbaka 
arbetat som säljledare med utökat ansvar för administration och coachning av säljarna. Anita 
arbetar även själv aktivt med försäljningen som säljare. 
 
 
Hur ser ansvarsfördelningen för varumärkena ut? 
Alla säljare säljer tillsammans för samtliga tidningar. Det är inget fördelat ansvar i 
organisationen, vi arbeta tillsammans. 
 
Hur är materialet från NA-koncernen att arbeta med, nu jmf med tidigare? 
Det är mindre dubbletter nu än tidigare, det är ett bättre material nu än tidigare. Förut fanns 
mer material där kunden redan hade tidningen då vi ringde. Det gör det inte nu. Sedan så får 
vi materialet varje dag nu, vilket gör materialet färskare att arbeta med. Omsättningen har 
ökat i våra system, materialet blir inte liggandes så länge innan det selekteras till en säljare. 
 
Ytterligare en konsekvens som jag upplever är att det är färre återkomster. Vi söker samma 
prenumerant färre gånger nu än tidigare. Det måste bero på att materialet, som jag sa, är 
färskare. Vi arbetar igenom materialet snabbare. 
 
Har den förändrade materialhanteringen resulterat i förändringar i 
organisationsstrukturen? 
Nej, inga speciella organisationsförändringar. 
 
Går det att se konsekvenser för/förändringar i kunderbjudandet? 
Jag kan inte se några direkta förändringar i hur vi säljer idag jämfört med tidigare. Det känns 
som om vi har en bättre tajming i försäljningen idag än tidigare, med snabbare avslut. Men det 
har inte inneburit några förändringar i vad vi säljer, själva kunderbjudandet. 
 
Upplever ni idag att prenumeranterna är nöjda med den produkt ni säljer? 
Ja, prenumeranterna är nöjda med tidningen. 
 
Upplever säljarna idag att de har tillräcklig kunskap om den produkt de säljer? 
Säljarna har bra kännedom om tidningarna. Vi pratar om, och jämför ofta de tidningar vi 
säljer. Det finns säkert sätt som vi skulle kunna förbättra kunskapen om tidningarna, 
exempelvis genom att läsa dem mer frekvent. Vi får ju exemplar hit till företaget, men det blir 
ju inte alltid som de läses av säljarna. 
 
Hur uppfattar säljarna att prenumeranterna upplever den långsiktiga kvaliteten i 
kunderbjudandet? 
Prenumeranterna är nöjda, distributionen/uppstarten av tidningen kommer igång snabbt från 
det att vi haft säljkontakt. Bara två dagar senare (efter vår kontakt med prenumeranten) är 
tidningen igång. Tidigare (drygt ett år tillbaka) fick vi materialet som mest frekvent någon 
gång per vecka, går vi lite längre tillbaka i tiden så var det till och med uppemot en månad 
mellan leveranserna av vissa materialtyper till försäljning. Vi har dock alltid skickat tillbaka 
order dagligen, då på fax, sedan mail och nu via ftp. Nu vet jag till och med att NA använder 
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en automatisk uppdatering av försäljningen som vi skickar via ftp. Vårt samarbete med NA 
bygger mycket på förtroende för försäljningen, vilket är en förutsättning för att göra 
automatiska uppdateringar av försäljningsinformationen direkt in i prenumerationsdatabasen. 
 
Finns beteendeförändringar för personal pga av funktionell kvalitet? 
Den sista tiden har mycket av samtalen mellan säljarna kretsat kring kvalitet. Vi har från 
tidningen fått påpekat kraven om genomgående hög kvalitet i försäljningen. Jag skulle vilja 
säga att vi till viss del arbetar lite annorlunda nu än tidigare. Flödet/mängden av material är ju 
mindre från tidningen idag, vilket gör att som säljare tänker vi lite extra inför säljsamtalet. Att 
kunna göra vårt yttersta för att få in kunden som prenumerant. 
 
Hur upplever säljarna möjligheten att förhandla/köpslå i försäljningen? 
Mycket positivt, det går att lyssna av vad kunden har för önskemål. Säljarna känner sig inte 
styrda trots att det finns givna förutsättningar. Klara riktlinjer för försäljningen är inte 
begränsande det är styrande, och det upplever säljarna som en frihet under ansvar. Det är 
indelningen i fler materialtyper som möjliggjort detta.  
 
Har de nya rutinerna ”tvingat” säljarna att lära sig mer om den tjänst/produkt de 
säljer?  
Det är lättare för säljarna, tidigare var det mycket information som var tvunget att tolkas för 
att kunna ”lista ut” vilken typ av kund man arbetade med, samt vilken typ av erbjudande man 
kunde sälja. Stora grupper med material. Idag med segmenteringen vet säljaren vilket material 
man arbetar med och på så vis också förutsättningarna för erbjudandet. 
 
Hur påverkar förändrad materialhantering möjligheterna att arbeta med 
mervärdesladdade produkter till tidningarna? 
Det är lättare att arbeta med nischade erbjudanden. Finare indelning, färskare material gör att 
det finns möjlighet att rikta försäljningen. Att styra vilket material som får vilket erbjudande 
eller vilket mervärde. 
 
Upplever säljarna sig styrda av de hårda selekteringsregler som satts upp, 
formaliseringen kring bakomliggande rutiner? 
Nej, de ser det inte som en begränsning. 
 
Upplever säljarna sig kontrollerade i säljprocessen pga av formaliserade 
materialrutiner? 
Säljarna vet att det finns bättre möjligheter att kontrollera försäljningen idag. Men jag har inte 
uppfattat det som att de ser detta som en begränsning. 
 
Har ledningens roll förändrats, …förändrade arbetsuppgifter? 
Nej, inte direkt. Visst har jag fått ta över fler och fler arbetsuppgifter operativt från Lars, vår 
VD. Men det har inte inneburit någon direkt förändring för rollfördelningen i organisationen. 
 
Har säljorganisationen rätt utbildning/kunskap om tidningen? 
Ja, det tycker jag. Mycket av löpande kunskap om tidningen kan vi tillgodose oss genom att 
kontinuerligt läsa och lära känna den produkt vi säljer. 
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Finns tillräcklig återkoppling prenumerant/säljbolag/beställarorganisation för att 
säkerställa långsiktig kvalitet? 
Vi, framför allt jag, har ofta kontakt med tjejerna på prenumerationsservice på NA. Vi reder 
ut det mesta som behövs. Och på så vis sker en ständig återkoppling. Sedan så har ju vi varit 
på besök hos tidningen och de kommer hit då och då. Så vi pratar och träffar varandra en hel 
del. 
 
Upplever säljarna att de representerar tidningen? 
Säljarna upplever en tillfällig kontakt just i säljögonblicket, men som grupp ser man till den 
långsiktiga relationen mellan tidning och prenumerant. 
 
Hur upplever du kontakten mellan beställar- och säljorganisationen? 
Tillgängligheten att få kontakt är bra. Jag vet precis vart jag ska vända mig för att få svar på 
mina frågor. Vi kommer bra överens, det fungerar mycket bra! 
 
Har relationerna mellan organisationerna förändrats pga av förändrade 
materialhanteringsrutiner? 
För mig, …inte så mycket. Det är ungefär samma ”frågor” som tidigare vid kontakt med NA. 
Oftast gäller det praktiska saker om prenumeranten, vad som skett, att få information om 
kunden för att exempelvis kunna återkomma och ge svar till prenumeranten. 
 
Upplever du att tidningens varumärke under den tid du vid mina frågor relaterar till 
har haft en onormal utveckling avseende positiv image? …2003-2004 
För NA har övergången till tabloid (dock under 2005) gjort att det finns ytterligare en ingång i 
säljsamtalet. Det finns något att inleda samtalet med, och som de flesta oavsett om man är 
prenumerant eller ej har en synpunkt på. Detta då tidningen är så stor lokalt. 
 
Men så är det ju hela tiden att man försöker knyta an till något man med säkerhet vet kan vara 
en ingång i säljsamtalet. Men jag upplever inte att NA under perioden haft en onormalt positiv 
utveckling. Nästan tvärs om, om man tittar på upplageutvecklingen för NA-koncernen. 
 
Hur är inställningen till NA-koncernens tidningar jmf med andra tidningar avseende 
på/konsekvenser av materialhanteringen? 
Säljarna upplever materialet som väldigt bra, lite fel i materialet. NA är en av de absolut 
roligaste tidningarna att arbeta med, just av den anledningen. 
 
Har effektiviteten påverkats pga av materialhanteringsrutinerna? 
Avslutsfrekvenserna har ökat, anledningen till det är att säljarna upplever materialet från NA 
nästan som om det vore ”tvättat”. En direkt konsekvens av en finare indelning av materialet, 
och möjligheterna att pga det kunna styra försäljningen bättre. 
 
Har möjligheterna att styra försäljningen påverkats? 
Absolut! Jag kan ju genom selekteringen idag styra när säljarna ska jobba med vad! Genom 
olika riktlinjer om vad vi får erbjuda går det att även genomföra riktade kampanjer med fokus 
på ett visst material. Det går ju också att planera försäljningen tidsmässigt. 
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Hur är säljarnas syn på materialhanteringen? 
Utdelningen av material för kvällen kan uppfattas som styrande och till viss del negativt, men 
försäljningen går smidigare. Säljaren slipper fundera, direktiven är klarare. Att säljarna 
exempelvis bara har en materialtyp att arbeta med under kvällen accepteras snabbt och sedan 
ger säljarna järnet. 
 
Finns störningar i materialhanteringen som påverkar försäljningen? 
Jag kan inte se några direkta fel. 
 
Övriga synpunkter/kommentarer? 
Vissa materialtyper, exempelvis kontakten med prenumeranter som nyligen betalt en skuld till 
tidningen, kan kännas som jobbigt att arbeta med. Prenumeranten känner sig lite skyldig när 
vi ringer. De känner på sig att vi vet att de nyligen betalt en skuld till tidningen, …det är ju 
därför vi ringer! Det kan kännas lite jobbigt ibland. 
 
Kommunikation! Daglig selektering ställer krav på att tidningen är noga med att informera 
om aktuella kampanjer och liknande. Detta då vi ringer kunden i ”rätt” ögonblick så blir det 
mer påvisande om vi har samma information som kunden. 
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Sammanställning intervjufrågor organisation, TM-Online AB 
 
 
Intervju med säljare, TM-Online AB, Hedemora 050309 
 
För att få information om säljarnas gemensamma syn på frågorna för denna intervju har jag 
låtit två av säljarna representera säljorganisationen på TM-Online. De intervjuade säljarna 
heter Kerstin Löfgren och Rolf Carlsson. Kerstin har arbetat som säljare i fyra år, och Rolf har 
arbetat som säljare i drygt tre år. Båda är väl bekanta med NA-koncernens tidningar. Intervjun 
genomfördes i grupp. 
 
Hur ser ansvarsfördelningen för varumärkena ut? 
Vi arbetar med samtliga varumärken. Det är ingen säljare som har något ytterligare ansvar. Vi 
har sedan längre tid tillbaka provat lite olika organisationsformer, men som vi har det nu trivs 
vi allra bäst med. 
 
Hur är materialet från NA-koncernen att arbeta med, nu jmf med tidigare? 
Materialet är lättare att arbeta med nu än tidigare, det blir en mix på ett bättre sätt. Man ser på 
en gång vad för material man arbetar med, det är tydligare. Det blir inte så tungt materialet. 
Tidigare kom för stora mängder vilket var svårarbetat. Idag har vi fler typer av material att 
arbeta med, vi har mer kunskap om vilken typ av kund det är vi söker.  
 
Har den förändrade materialhanteringen resulterat i förändringar i 
organisationsstrukturen? 
I början så testade vi lite olika ansvarsfördelningar mellan oss säljare, men det var bara under 
en kortare period. Så någon organisationsförändring har inte skett. 
 
När TM-Online tog över all försäljning för NA-koncernen så gick vi som säljare med på en 
lönesänkning. Detta för att den totala volymen skulle öka till försäljningen. Vilket totalt sett 
skulle bli till fördel för oss som säljare. 
 
Vi upplever det som om flödet till oss blivit mindre sedan dess. Vi vet ju att vi får allt material 
som finns från tidningen. Troligtvis är det tuffare för tidningarna att få in nytt material till oss 
att ringa på. Vilket ställer krav på oss att sälja bättre/effektivare för att uppnå samma lön. 
 
Går det att se konsekvenser för/förändringar i kunderbjudandet? 
Samtalet i försäljningen är säkrare, vi har en trygghet i materialet som gör att vi kan vara lite 
”vågade” i försäljningen. Annars är det ingen större skillnad. 
 
Upplever ni idag att prenumeranterna är nöjda med den produkt ni säljer? 
Ja, till viss del. För vissa varumärken finns synpunkter avseende produkten. Men funktionerna 
bakom är bra. Tajming och liknande. Prenumeranterna upplever en mycket hög trovärdighet i 
leveranden av tidningen. Allt sker snabbt från det att vi har haft kontakt med kunden, …bara 
två dagar senare har kunden tidningen i brevlådan. 
 
Något som är bra är att vi alltid får tillbaka den kund vi en gång kontaktat. Prenumeranten 
känner igen oss som säljare. Alla NA-koncernens tidningars prenumeranter är positiva till att 
vi sitter i Dalarna. De tycker att dialekten är mysig! Vi får ofta mycket positiv kritik, en 
tidningssäljare upplevs annorlunda än en vanlig telefonförsäljare. Vi ”tjatar” inte eller har 
någon utstuderad försäljningstaktik. Produkten är känd då vi ringer på en så lokal marknad. 
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NIX-matchningen fungerar bra på tidningen, oftast mycket bra! 
 
Har ni tillräcklig kunskap om den produkt ni säljer? 
Vi skulle kunna vara bättre, vi har ju varit på studiebesök på NA. Vi har träffat 
chefredaktörerna för tidningarna. Ibland frågar prenumeranterna om vi läst det, eller det och 
då kan vi ibland inte svara. Det är tyvärr ganska sällan vi läser tidningen. Det kan vi bli 
mycket bättre på. Det är mycket viktigt med produktkännedom, kunskap om bilagor och 
indelningen mellan olika områden. Det är viktigt för säljargumentationen. 
 
Hur uppfattar ni att prenumeranterna upplever den långsiktiga kvaliteten i 
kunderbjudandet? 
Det är lite olika, det är oftast ingen kund som diskuterar produkten. Ofta hamnar säljsamtalet i 
en prisfråga. Både med äldre och nya prenumeranter. Synpunkter kring slutkvaliteten på 
produkten är oftast positiva, det vi får höra. 
 
Finns beteendeförändringar för er pga av funktionell kvalitet? 
Vi kan till viss del planera försäljningen bättre, exempelvis att vi ringer vissa kunder på 
dagen. Det styrs av hur Anita (säljansvarig) selekterar materialet åt oss. 
 
Hur upplever ni möjligheten att förhandla/köpslå i försäljningen? 
Vi upplever det som att det idag finns fler möjligheter till erbjudanden, fler erbjudanden per 
typ av material. Det är även bättre möjligheter att kunna köpslå med kunden. Detta uppskattas 
av kunden, att vi som säljare kan ge snabba besked. Att vi vet vårt handlingsutrymme, och 
utan att behöva komma tillbaka till kunden kan säga att ”affären” är avslutat. Vi som säljare 
blir rakare i ryggen då vi vet vad vi får erbjuda. 
 
Har de nya rutinerna ställt nya krav på er att lära sig mer om den tjänst/produkt ni 
säljer? 
Det kan vi inte säga. Kraven skulle gärna kunna höjas något ytterligare i så fall! 
 
Hur påverkar förändrad materialhantering möjligheterna att arbeta med 
mervärdesladdade produkter till tidningarna? 
Vi tror att det finns utrymme att arbeta än mer aktivt med förmånskort. Det finns ju möjlighet 
till det idag, men vi kan inte påstå att vi arbetar fullt ut med detta idag. 
 
Upplever ni er styrda av de hårda selekteringsregler som satts upp, formaliseringen 
kring bakomliggande rutiner? 
Nej, vi upplever det fritt att förhandla med kunden, inom det utrymme som behövs …så att 
säga! Att som säljare ha ett handlingsutrymmer är viktigt, och det är något som även 
tidningen tjänar på. Riktlinjerna är tydligare, och givna för respektive materialtyp. Att sedan 
hanteringen med kodning och liknande finns klar i systemen att markera för vilket erbjudande 
man ger kunden, känns bara underlättande. Sedan är det ju mindre risk att det blir fel än om vi 
ska sätta fast pris varje gång. 
 
Upplever ni er kontrollerade i säljprocessen pga av formaliserade materialrutiner? 
Nej, det vill vi inte påstå. Visst vet vi att det körs listor på avslutsfrekvenser mm. Men det är 
ju inte bara för att kolla oss som säljare, det är ju även för att mäta kvaliteten på materialet etc. 
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Har ledningens roll förändrats, …förändrade arbetsuppgifter? 
Inte som vi ser det. Visst har Anita fått lite mer ansvar administrativt med det har inte direkt 
påverkat ledningsrollen så mycket. Det är ju Lars om är ”chefen”.  
 
Har ni rätt utbildning/kunskap om tidningen? 
Skulle kunna bli bättre. Kanske inte just kunskap som sådan, men visst skulle vi som säljare 
vinna på att läsa tidningarna lite oftare. 
 
Finns tillräcklig återkoppling prenumerant/säljbolag/beställarorganisation för att 
säkerställa långsiktig kvalitet? 
Vi har sällan kontakt med tidningen. Men så fort vi pratat med Anita, som är säljledare så blir 
det åtgärdat. Det har bestämts att kommunikationen ska gå genom henne till tidningen. Det 
fungerar mycket bra, …så har det alltid varit! 
 
Upplever ni att ni representerar tidningen? 
Ja absolut! Säljarna upplever att det är de som är tidningen när dom säljer. Proffisionellt att 
alltid tänka på den produkt man arbetar med för stunden. Vi arbetar dock aldrig med 
konkurrerande tidningar samma kväll. 
 
Hur upplever ni kontakten mellan beställar- och säljorganisationen? 
Det verkar som om den blivit öppnare. Det är Anita som har den huvudsakliga kontakten, 
men vi upplever det som om den blivit bättre. Tidigare hade Lars mycket även av den 
”administrativa” kontakt, men det är inte så längre. Han arbetar mer med kundvård och 
långsiktiga relationer med tidningarna, och Anita med det mer praktiska. 
 
Upplever ni att tidningens varumärke under den tid ni vid mina frågor relaterar till har 
haft en onormal utveckling avseende positiv image? …2003-2004 
Nej, inte under den perioden. 
 
Hur är inställningen till NA-koncernens tidningar jmf med andra tidningar avseende 
på/konsekvenser av materialhanteringen? 
Det är lättare att arbeta med NA. Samma rutiner oavsett varumärke. Samma koncept, samma 
logik. Samma typer av koder, det är väldigt mycket samma och det underlättar! 
 
Hur är er syn på materialhanteringen? 
Vi ser inte så mycket av denna. 
 
Finns störningar i materialhanteringen som påverkar försäljningen? 
Nej 
 
Övriga synpunkter/kommentarer? 
Angående ansvar så tar vi alltid reda på fakta innan vi ger kunden ett slutgiltigt besked om vi 
inte vet när kunden är i luren, …vi ber att få återkomma. Vi upplever det som att detta ökat de 
senaste åren. Frågorna blir av sådan karaktär att de inte enbart handlar om säljet. 
 
Av alla tidningar så är NA en trygghet. Vi vet att vi (TM-Online) får allt material från 
tidningen. Vi säljare ser aldrig hur mycket vid varje tillfälle. Kan nog för ledningen vara en 
osäkerhet att inte veta vad som kommer nästa dag, men det tror vi dom vant sig vid nu. Var 
nog värst i början. Vi, säljare får våra poster varje kväll, oavsett vad tidningen skickat till 
TM-Online, och det känns tryckt. 

Intervju med säljare, TM-Online AB  5-3 
Hedemora 050309 


