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1. INLEDNING 

I det inledande avsnittet presenteras en bakgrund av den uppdragsgivare som uppsatsen är skriven 

för. Avsnittet behandlar även problembakgrund och syfte. 

1.1 Sekretess 

Denna kandidatuppsats är belagd med sekretess i form av att uppdragsgivarens och deras kunders 

företagsnamn är dolda. Detta med anledning av konkurrensskäl. 

1.2 Uppdragsgivaren 

Tryckföretag Z är ett företag som kommit i ny ägo sedan år 2009 och har tryckeri som sin 

kärnverksamhet (Personlig intervju, grundare av Tryckföretag Z, 2010-04-06). Företaget har sex fast 

anställda personer vilka utgörs av den verkställande direktören, försäljningschefen, de två säljarna, 

den grafiska formgivaren och den produktions- och logistikansvarige (Personlig intervju, 

försäljningschef Tryckföretag Z, 2010-04-07). Företaget omsatte år 2009 knappt 6 miljoner kronor 

med ett negativt resultat (Internt material). Kunderna består av företag vilka i sin tur använder 

produkterna i marknadsförings-/relationsbyggande syfte mot sina företagskunder, konsumenter, 

leverantörer eller andra aktörer. De trycksaker som erbjuds består i huvudsak av kort där de två stora 

säsongerna utgörs av jul- och sommarkort. Det finns även andra trycksaker i sortimentet, såsom 

kalendrar, visitkort och brevpapper, men dessa utgör inte en lika stor del av försäljningen som jul- 

och sommarkorten. Tryckföretag Z erbjuder standardiserade och egendesignade kort som kunderna 

kan välja mellan till det specifika ändamålet. (Personlig intervju, VD Tryckföretag Z, 2010-02-19) 

Tryckföretag Z har även försäljning av gåvor av olika slag som kunden kan använda på liknande sätt 

som korten, i sortimentet finns bland annat bokmärken och choklad (Personlig intervju, VD 

Tryckföretag Z, 2010-02-19). Endast ett fåtal av produkterna kan fås med eget tryck på (Tryckföretag 

Z:s webbplats). 

Kundbasen hos Tryckföretag Z består av cirka 2000 kunder och försäljningen sker nationellt över hela 

landet men även i Finland och Norge. Kunderna handlar i genomsnitt för mellan 2 500 och 3 000 

kronor varje gång de beställer. En del köper produkter både under sommar- och vintersäsongen 

medan andra endast handlar under en av säsongerna. Faktum är dock att cirka 80 procent av 

Tryckföretag Z:s försäljning sker under hösten i samband med julen. (Personlig intervju, 

försäljningschef Tryckföretag Z, 2010-04-07) 

Kunderna har fler än ett tillvägagångssätt att välja mellan när de vill beställa produkter – dels finns 

utbudet på deras hemsida och dels i den aktuella säsongens katalog som skickas till kunderna ett par 

gånger per år. Den slutliga beställningen sker via telefon, e-post eller post. Möjligheten till att 

beställa via deras hemsida utöver den befintliga beställningssedeln är under utveckling och planeras 

att sjösättas till hösten 2010. (Personlig intervju, försäljningschef Tryckföretag Z, 2010-04-07) 
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1.3 Problembakgrund 

Tryckföretag Z är, såsom de flesta andra företag, ett vinstdrivande sådant.  Resultatet för år 2009 var 

negativt med cirka 500 000 kronor. Självklart kan detta resultat ha påverkats av många faktorer, 

exempelvis löner till de anställda, lokalhyror och mycket annat. Dock är detta inget fokus kommer att 

ligga på, utan snarare på det faktum att cirka 80 procent av den totala försäljningen under ett år 

utgörs av de julkort som säljs. Perioden då denna försäljning sker består av två-tre månader under 

hösten, vilket innebär att endast cirka 20 procent av företagets totala omsättning genereras under de 

övriga nio-tio månaderna. För att kunna få en förändring till detta problem är det i denna uppsats av 

stort behov att ta reda på vilka köpbeteenden av trycksaker och presentreklam som Tryckföretag Z:s 

befintliga kunder har samt se hur relationen ser ut till deras övriga leverantörer inom 

produktkategorierna. 

1.4 Syfte 

Genom att beskriva Tryckföretag Z:s befintliga kunders köpbeteende av trycksaker och 

presentreklam samt beskriva kundernas leverantörsrelationer inom produktkategorierna, ska förslag 

ges till vilka åtgärder Tryckföretag Z kan vidta för att skapa en ökad försäljning. 
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2. METOD  

I detta avsnitt berörs tillvägagångssättet av uppsatsen. Hur för- och huvudundersökningen gick till, 

hur mätvärdena tagits fram, hur data har samlats in, vilka respondenterna var och i vilken form 

undersökningen utfördes presenteras. Även avgränsningar och hur det insamlade materialet skulle 

bearbetas tas upp. 

2.1 Forskningsdesign 

Uppsatsens tillvägagångssätt följer, i stora drag, de steg som modellen nedan visar, figur 2.1. Den 

förundersökning som genomfördes, där bland annat intervjuer med Tryckföretag Z och 

informationssökning skedde, ledde fram till problembakgrunden. Utefter denna formulerades ett 

syfte som ämnade ge förslag till vilka åtgärder som behöver vidtas för att skapa en ökad försäljning. 

Genom sekundär informationssökning gav diverse teorier stöd till den huvudundersökning som 

genomfördes. Efter att en analys av det insamlade materialet gjordes drogs det slutsatser av detta. 

De slutsatser som drogs i denna uppsats besvarade det syfte som formulerades utefter 

problembakgrunden. 

 

Figur 2.1 – Uppsatsens tillvägagångssätt (egen utformning)  

  

Förundersökning 

Problem 

Syfte 

Teori 

Huvudundersökning 

Analys 

Strategi för ökad försäljning 
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2.2 Förundersökningen 

Det första skedet i detta arbete var att få en överblick av den bransch som Tryckföretag Z verkar i på 

grund av avsaknaden av tidigare kunskap inom området. Information om det specifika företaget var 

även av stor betydelse eftersom detta ledde fram till uppsatsens syfte. För att få en djupgående 

inblick i Tryckföretag Z och den bransch de ingår i utfördes intervjuer med nyckelpersoner hos 

företaget. De personer som antogs besitta den kunskap som behövdes för vidare arbete var VD:n, 

försäljningschefen och grundaren av Tryckföretag Z. Enligt Larsen (2009, s. 78) är denna metod bra 

vid en förundersökning då sannolikheten är stor att de personer som intervjuas har tips eller idéer 

som kan vara till nytta för den fortsatta undersökningen. 

De faktiska intervjuerna ägde rum tätt inpå starten av detta uppdrag då dessa var en förutsättning 

för det fortsatta arbetet. Intervjuerna var av ostrukturerad art (Larsen, 2009, s. 84) där en guide över 

de frågor som skulle ställas till respektive respondent användes som en riktlinje dit tanken var att 

intervjuerna skulle gå, men i övrigt fick respondenterna tala fritt om respektive ämne. Områden som 

täcktes av den frågeguide som användes var bland annat aspekter såsom Tryckföretag Z:s bakgrund, 

nuvarande omsättning och produktsortiment. Sammanlagt utfördes fyra stycken intervjuer av denna 

typ om cirka en timme vardera. 

Eftersom utrymmet för tolkningar är stort vid denna typ av insamlingsmetod då svaren ofta är 

omfattande så kan det vara svårt att uppfatta och ta till sig all information. För att kringgå detta 

problem utfördes alltid intervjuerna av två personer där informationen i efterhand diskuterades 

igenom. Dessutom spelades intervjuerna in för att säkerställa att information inte gick förlorad. 

Utöver de intervjuer som genomfördes samlades information in från litteratur, vetenskapliga artiklar 

och diverse internethemsidor i syfte att få en bredare bild av branschen. Denna metod låg även till 

grund för avsnitt 4 där kunskap om köpbeteende, relationer och synen på marknadsmixen utifrån 

företagsmarknadens perspektiv hämtades. Databaserna Emerald, ABI/INFORM Global och Google 

Scholar har varit till stor hjälp vid sökandet efter vetenskapliga artiklar. Den specifika litteratur och de 

vetenskapliga artiklarna samt de internethemsidor som har använts återfinns i källförteckningen. 

2.3 Huvudundersökningen 

Det andra skedet, som är specifikt kopplat till syftet, är den enkätundersökning som har genomförts 

vilken i sin helhet återfinns i bilaga 1. Denna utfördes för att beskriva köpbeteendet hos Tryckföretag 

Z:s kunder när det gäller deras inköp av presentreklam och trycksaker samt deras relation till 

leverantörerna inom respektive produktkategori. 

Undersökningen var riktad till företagets redan befintliga kunder som består av ett antal om cirka 

2000 stycken. One-to-One-marketing, vilket i stora drag är en strategi som går ut på att sälja mer 

produkter till redan befintliga kunder (Peppers & Roger, 1997, s. 2-29), var ett centralt begrepp då 

detta bidrog till den avgränsning som gjordes. En kartläggning av köpbeteendet hos de kunder som 

Tryckföretag Z har en etablerad relation till var av stor vikt eftersom detta låg till grund för de 

förslagsvisa åtgärder som Tryckföretag Z kan vidta för att skapa en ökad försäljning. 
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ESOMAR är en världsorganisation som arbetar med att förbättra kvalitén kring 

marknadsundersökningar och ger även ut direktiv över hur dessa ska genomföras (Esomar, n.d). Den 

här delen av undersökningen följer deras direktiv över hur en ”Customer Satisfaction Studies” skall 

genomföras. I den står bland annat vikten av respondenternas anonymitet och att de ska underrättas 

om i vilket syfte som undersökningen görs. Dock är den här undersökningen inte en 

marknadsundersökning per definition där anonymitet är ett krav från ESOMAR:s sida. Denna studie 

kan snarare ses som en blandning av direktreklam (Customer Satisfaction Studies, n.d) och en 

marknadsundersökning, där kundernas förhållanden till deras andra leverantörer undersöks, men 

den visar även respondenterna indirekt vilka produkter som Tryckföretag Z erbjuder. Trots att det 

inte finns något krav på anonymnitet av denna typ av undersökning valdes detta med motiveringen 

att respondenterna skulle känna sig mer bekväma. 

2.3.1 Operationalisering 

Operationalisering har sin grund i teorin som visar de samband uppsatsen ämnar undersöka (Holme 

& Solvang, 1997, s. 159). Det innebär att utifrån teorin och problemformuleringen ta fram de 

begrepp som är relevanta och visar vilket fokus undersökningen har (Eliasson, 2006, s. 12-13). Utifrån 

problembakgrunden och begreppen relationsmarknadsföring, marknadsmixen samt företags 

köpbeteende togs de övergripande utredningsvariablerna fram vilka ansågs vara relevanta och 

möjliga att undersöka. De begrepp som till en början valdes ut för att undersöka de befintliga 

kundernas köpbeteende och deras leverantörsrelationer passade inte ihop med det som avsågs att 

undersökas. 

Efter lång diskussion inom gruppen och med handledaren valdes nya begrepp som passade bättre till 

undersökningens syfte. De nya begreppen som valdes blev relationernas längd och styrka, känna 

kundens kund, produktion, mervärde, produkt, pris, personal, efterfråga, köpbeteende, företagets 

sammansättning, typ av köp, köpsituation och val av leverantör.  

Valet av dessa begrepp baserades på att olika variabler påverkar företags köpbeteende och det var 

av vikt att undersöka dessa utifrån flera synvinklar för att få en helhetsbild över kundernas 

köpbeteende och hur deras relationer till leverantörerna såg ut.  

Från det teoretiska avsnittet relationsmarknadsföring avsågs begreppen relationernas längd och 

styrka, känna kundens kund, produktion och mervärde att undersökas. Genom att få svar på hur ofta 

de valde att anlita en ny leverantör respektive hur många leverantörer inom linjen för presentreklam 

och trycksaker de hade, skulle graden av lojalitet påvisas. Vidare undersöktes om respondenterna var 

nöjda med leverantörernas produkter, priser och dess personal. Detta eftersom resultatet visar hur 

Tryckföretag Z står i jämförelse med deras konkurrenter. 

Relationerna sträcker sig längre än till endast mellan leverantör och kund. För att kunna bygga en 

stark och lång relation med sina kunder måste leverantören veta i vilket syfte kunden använder den 

köpta produkten. Detta för att kunna tillgodose behovet och leverera ett mervärde som sträcker sig 

längre än den fysiska produkten. I de genomförda intervjuerna med personer hos Tryckföretag Z har 

det visat sig att många av kunderna inte visste vad företaget kunde leverera. För att se om detta 

kunde vara en bidragande faktor till den låga försäljningen undersöktes detta genom att se vilka 

tjänster som kunderna ansåg vara de viktigaste i förhållande till vilka de faktiskt har använt. 



 
6 

Från marknadsmixen valdes variablerna produkt, pris och personal. Tryckföretag Z har kunskap om 

vilka produkter kunderna köper av dem och för vilken summa. Däremot visste de inte vad kunderna 

köpte från deras konkurrenter, hur priset och personalen påverkade deras köpbeteende som i sin tur 

kunde påverka valet av leverantör. För att få kunskap om det undersöktes dessa variabler. 

Avsnittet om företags köpbeteende berör variablerna efterfråga, köpbeteende, företagets 

sammansättning, typ av köp, köpsituation och val av leverantör. I detta avsnitt avsågs olika 

egenskaper kring kunden, leverantören och köpen att mätas. Kring kunden fanns intresse av att se 

företagets storlek (visat i omsättning), bransch och i vilken typ av stad de befann sig i för att se vad 

det undersökta materialet baserades på och vilken köpkraft som fanns hos företagen. 

Leverantörens egenskaper ansågs också vara av intresse för att undersöka om leverantörens 

sortiment och erfarenhet hade någon inverkan på valet av leverantör när inköp skulle göras inom 

presentreklam och trycksaker. Detta för att se om det fanns skillnader i graden av viktighet mellan 

produktkategorierna och för att se om det skulle finnas möjlighet att expandera produktsortimentet i 

en produktkategori som inte ingick i företagets kärnverksamhet. 

Egenskaper kring köpet skulle påvisa vad som låg bakom köpen, hur kunden helst utförde sina köp 

och om det finns skillnader i sätten mellan produktkategorierna. Detta för att se vilken efterfrågan 

som fanns, vilken summa de spenderade på kategorierna och om köpet förändras eller är lika varje 

gång. Om köpet är en enstaka transaktion eller baserat på en relation med leverantören var även av 

intresse. 

Innehållet i utredningsvariablerna definierades och preciserades för att säkerställa att det som avsågs 

mäta också mättes. Holme och Solvang (1997, s. 160) menar att en tydlig innebörd av begreppen 

ökar chansen till att få ett mer exakt svar vid undersökningen.  

När en operationalisering görs bearbetas utredningsvariablerna till att göra dem mätbara och möjliga 

till att undersökas. Om begreppen ska vara mätbara är det också av vikt att veta hur mätningen ska 

gå till i undersökningen, dessa kallas för operationella definitioner. (Eliasson, 2006, s. 12-13) För att 

undersökningen ska bli lyckad bör forskaren se över operationaliseringen för att se om den är 

täckande och fruktbar (Holme & Solvang, 1997, s. 160). Det gjordes genom att testa de valda 

begreppens definitioner med följande frågor; ”Är variablerna relevanta för frågeställningen – mäter 

de det du vill att de ska mäta?”, ”Har variablerna täckning i frågeställningen – fungerar de i 

förhållande till undersökningens syfte?” och ”Täcker alla variablerna tillsammans hela 

frågeställningen?” (Eliasson, 2006, s. 14). I tabell 2.1 nedan visas undersökningsvariablerna, deras 

definitioner och hur de avsåg mätas i praktiken. Siffrorna under operationella definitioner är 

respektive fråga som ställdes till respondenterna i enkäten.  

Det som avsågs mätas i undersökningen var variabler i produktkategorierna presentreklam och 

trycksaker där definitionen på produktkategorierna är följande; 

• Presentreklam; produkter, såsom tröjor och pennor, tryckta med företagets logotyp, eller 

annat budskap kopplat till företaget, som ges som gåvor till diverse aktörer i 

marknadsföringssyfte. 

• Trycksaker; produkter, såsom kort, brevpapper, visitkort och kuvert, som används i ett 

marknadsföringssyfte. 
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Utredningsvariabel Utredningsvariabelns 
definition 

Operationell definition 

Relationernas längd 
och styrka 
 

En stark och lång relation 
karaktäriseras av lojalitet 
och trohet 

8. & 16. Hur många leverantörer under år 2009 
hade Ert företag inom presentreklam respektive 
trycksaker? 
9. & 17. Hur många gånger under år 2009 bytte 
Ert företag leverantör inom presentreklam 
respektive trycksaker? 
21. Hur många år har Ert företag varit kund hos 
Tryckföretag Z? 
 

Känna kundens kund I vilket ändamål använder 
sig kunden av produkten.  

6. & 14. På vilket sätt användes de produkter 
som inköptes under år 2009 inom presentreklam 
respektive trycksaker? 

One-to-One: 
Produktion 
 

Är kunden nöjd eller 
missnöjd efter köpet? 

11. & 19. Hur nöjda är Ert företag med priset (?), 
produkten (?), personalen gällande deras 
bemötande, produktkunskap & tillgänglighet (?) 
samt sortiment och erfarenhet (?) vid inköp inom 
presentreklam respektive trycksaker från andra 
leverantörer. 
20. Hur nöjda är Ert företag med priset (?), 
produkten (?), personalen gällande deras 
bemötande, produktkunskap & tillgänglighet (?) 
samt sortiment och erfarenhet (?) vid inköp hos 
Tryckföretag Z. 

 
Mervärde 
 

Det kunden får av 
produkten i förhållande till 
vad den måste ge 

24. Vilka tjänster har Ert företag utnyttjat hos 
Tryckföretag Z? 
25. Hur viktigt är tjänsterna för Ert företag? 
 

Produkt 
 

En vara eller tjänst som 
utbjuds på marknaden för 
köp 

4. & 12. Hur viktigt är produkten vid inköp inom 
kategorin presentreklam respektive trycksaker? 
5. & 13. Vilka produkter inom presentreklam 
respektive trycksaker köpte Ert företag under år 
2009? 
 

Pris Beloppet räknat i pengar 
som ges i utbyte för 
produkten 

4. & 12. Hur viktigt är priset vid inköp av 
produkter inom presentreklam respektive 
trycksaker? 

Personal Personerna som arbetar i 
det säljande företaget 

4. & 12. Hur viktigt är personalens bemötande,  
produktkunskap och tillgänglighet vid inköp av 
produkter inom kategorin presentreklam 
respektive trycksaker? 
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Integrerade modellen: 
Makrosegment 

Vilken efterfråga finns 10. & 18. Hur stor del av er omsättning under år 
2009 spenderade Ert företag totalt på produkter 
inom kategorin presentreklam respektive 
trycksaker? 

Integrerade modellen: 
Mikrosegment 

Vilken typ av köpbeteende 
finns 

7. & 15. På vilket av sätt föredrar Ert företag att 
göra sina inköp av produkter inom 
presentreklam respektive trycksaker? 
 

Integrerade modellen: 
Företagets 
sammansättning 
 

Kundernas 
företagsegenskaper, vad 
som karaktäriserar dem 

1. Hur stor omsättning hade Ert företag år 2009? 
2. I vilken typ av stad finns Ert företag i? 
3. Inom vilket område är Ert företag verksamt? 

Integrerade modellen: 
Typ av köp 

Köpets karaktär 23. Hur karaktäriseras Ert företags återköp av 
produkter hos Tryckföretag Z? 
 

Integrerade modellen: 
Köpsituation 

Omständigheterna kring 
köpet 

22. Hur många gånger har Ert företag handlat 
produkter hos Tryckföretag Z? 

Val av leverantör Leverantörens egenskaper 
som kan vara avgörande 
för valet av leverantör 

4. & 12. Hur viktigt är sortiment och erfarenhet 
vid inköp av produkter inom presentreklam 
respektive trycksaker? 

 

Tabell 2.1 – Operationaliseringsmodell, egen utformning utifrån tillvägagångssätt. 

2.3.2 Avgränsningar i den empiriska studien 

Avgränsningar i empirin är baserade på ett uppdrag av Tryckföretaget Z där de ville ha hjälp med att 

få förslag på åtgärder som de kunde vidta för att öka försäljningen. Utifrån Tryckföretag Z:s 

nuvarande läge fokuserar undersökningen på företagets befintliga kunder, på de trycksaker de idag 

har i sortimentet samt produkter inom presentreklam då de idag till viss del säljer produkter inom 

denna kategori. För att veta vilka åtgärder som kan vidtas av Tryckföretag Z finns svaret hos 

kunderna eftersom det är de som köper från företaget, har erfarenhet av produkterna, personalen 

etcetera samt bidrar till företagets intäkter. 

2.3.3 Insamling av data & beskrivning av respondenterna 

Den totala populationen för undersökningen är de cirka 2000 kunder som under år 2009 handlat 

produkter hos Tryckföretag Z, de finns därför i kundregistret för befintliga kunder. Ett urval bland 

dessa valdes genom metoden godtyckligt urval, som går ut på att urvalet bestäms utefter egen 

bedömning (Larsen, 2009, s. 77). Självklart var detta inget som rent slumpmässigt valdes, utan 

kriteriet som diskuterades fram var att urvalet skulle bestå av de 447 största kunderna eftersom 

dessa stod för cirka 80 procent av Tryckföretag Z:s intäkter år 2009. I kronor är fördelningen cirka  

4 300 000 kronor som det specifika urvalet står för i förhållande till den totala omsättningen på cirka 

5 500 000 kronor, år 2009.  
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Axelsson & Agndal (2005, s. 274) skriver att "Ett riktmärke är att de tio viktigaste kunderna står för 

cirka 70 procent av det säljande företagets försäljning." Detta syftar till att produkterna säljs till 

företagsmarknaden vilket är fallet för Tryckföretag Z, dock är det betydligt mer än tio företagskunder 

som står för 70 procent av deras försäljning eftersom var och en av kunderna handlar för liknande 

belopp. 

En viktig variabel att ta hänsyn till var det faktum att ett visst bortfall alltid sker vid 

enkätundersökningar. Enligt Christensen (2001, s. 112) visar studier att brevenkäter, vilka kan 

likställas med de enkäter som skickades per e-post, har en svarsfrekvens på cirka 50-55 procent. Dock 

visar diverse källor att denna siffra kan vara betydligt lägre. För att öka chanserna till en hög 

svarsfrekvens gick Tryckföretag Z med på att ge de respondenter som deltog i undersökningen en 

rabatt på fem procent vid deras nästa köp. För att sätta press på dem sattes även en tidsgräns då 

erbjudandet slutade att gälla. 

2.3.4 Enkäten  

Tryckföretag Z:s försäljning sker främst genom personlig kommunikation med kunden via telefon – 

detta medför att kunskapen om vad deras befintliga kunder efterfrågar hos Tryckföretag Z är relativt 

god. Det som saknas är en bredare kunskap om deras befintliga kunders övriga leverantörsrelationer 

inom produktkategorierna trycksaker och presentreklam samt deras köpbeteende gällande dessa 

produkter. Av denna anledning har enkäter valts som metod till undersökningen istället för 

intervjuer, för att bättre kunna komplettera den kunskap som Tryckföretag Z har sedan tidigare. 

Utifrån operationaliseringsmodellen skapades frågor till respondenterna. De har utformats på ett 

sådant sätt att respondenten tvingas att ta ställning i exempelvis frågor som berör hur nöjda de är 

eller hur stor betydelse en variabel har. Skalan består av fyra svarsalternativ för att undgå att få svar 

som ligger i mitten som kan ha valts av bekvämligheten att ”lägga sig i mitten”. Frågor med slutna 

svar kompletterades vid behov med ett svarsalternativ som kallades ”Annat, i så fall vad?” där 

respondenten kunde fylla i exempelvis vilka produkter de hade köpt som inte fanns givna i de slutna 

svarsalternativen. Valet till det var att om inget av de givna alternativen passade skulle respondenten 

ändå kunna svara på frågan samtidigt som det gav oss en fingervisning på produkter kunder ansåg 

vara av intresse i produktkategorin som Tryckföretag Z inte hade i sitt sortiment.  

Undersökningen baseras på enkäter som skickades via e-post till Tryckföretag Z:s kunder. Med hjälp 

av Tryckföretag Z:s kundregister kunde e-postadresser plockas fram utifrån urvalet. För att förhindra 

att e-posten med enkäten skulle hamna i respondenternas ”skräppost” skapades en ny adress med 

koppling till företagets namn, kundundersokning@tryckforetagz.com. På detta sätt fick 

respondenten direkt veta vem det var ifrån och vad det handlade om.  

Tillverkandet av enkäten gick till på så sätt att frågorna skrevs i ett Word-dokument som 

konverterades till ett PDF-dokument. I programmet Adobe Acrobat 9 Pro kunde checkboxar, radio 

buttons och textrutor skapas vid svarsalternativen och på så sätt göras klickbara. Beroende på om 

checkboxar eller radio buttons användes i den aktuella frågan styrde detta hur många svarsalternativ 

som kunde väljas. Med checkboxar kunde fler alternativ väljas medan med radio button endast ett 

alternativ. På detta sätt kunde respondenten enkelt klicka i sitt svar. När enkäten var klar och redo 

för utskick skickades e-post manuellt till respondenterna med enkäten bifogat. 
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Ett kort meddelande med information om undersökningens syfte, hur informationen skulle 

behandlas samt det redan nämnda erbjudandet fanns med i e-posten. När respondenten svarat på 

enkäten skickades den tillbaka till kundundersokning@tryckforetaget.com. 

De olika skalorna som har använts i enkäten är nominalskala, intervall och kvotskala. Den 

förstnämnda typen har använts i till exempel den allmänna delen i början av enkäten där frågorna 

har varit av den art att de kan delas in i grupper men utan inbördes ordning (Christensen, 2001, s. 

154-155). Däribland frågan som berör vilken typ av stad företaget befinner sig i. Intervallskala har 

använts vid frågor där respondenten har svarsalternativ som kan rangordnas sinsemellan och även 

ett avstånd mellan de olika alternativen bestämmas (Christensen, 2001, s. 154-155). Kvotskala har 

använts då det angivna värdet kan jämföras mellan de olika respondenternas svar (Christensen, 

2001, s. 154-155), exempelvis "Hur många anställda har ni på Ert företag?". 

För att säkerställa en enkät där frågorna inte kan misstolkas eller tolkas på olika sätt av respektive 

respondent skapades frågor som gång på gång omformulerades. Granskning av enkäten skedde av 

handledaren och av personer under seminariet för denna del. För att få respons från personer som 

inte var insatta i ämnet undersöktes enkäten av personer i omgivningen, bland annat av släkt och 

vänner. Ytterligare granskning skedde av en person som är ekonomiansvarig på AQ Segerström & 

Svensson AB i Eskilstuna, vilket är ett industriföretag som tidigare har varit kund hos Tryckföretag Z. 

2.3.5 Bortfall 

Enkäten skickades till totalt 447 stycken företag, där 36 stycken inte kunde nås då användaren till 

adressen inte hittades samt på grund av andra tekniska orsaker som medförde att enkäten inte 

nådde fram. I urvalet fick 411 stycken företag enkäten i sin elektroniska brevlåda varav 47 stycken 

deltog i undersökningen. Bortfallet är stort, till och med större än vad som förväntas i en 

undersökning av detta slag. 

Enkäten skickades ut på kvällen den 11:e maj 2010 vilket innebar att detta skulle vara bland de första 

e-postbreven som respondenterna såg när de öppnade sin brevlåda på morgonen därpå. Sista 

svarsdatumet sattes till den 19:e maj 2010 för att hinna få in tillräckligt många svar innan inlämning 

av arbetet. Efter det första utskicket kom ett flertal ”automatsvar” tillbaka där respondenterna 

meddelade att de var lediga och skulle vara åter på kontoret måndagen den 17:e maj. Detta ansågs 

inte som något bekymmer då respondenterna skulle ha gott om tid att hinna besvara enkäten innan 

den 19:e maj. 

Efter den 17:e maj på kvällen hade nio enkätsvar kommit in, vilket var alldeles för få. Därför skickades 

det första påminnelsemailet samma kväll. Enkäten fanns bifogad även denna gång om den tidigare 

gått förlorad av någon anledning. Efter påminnelsen kom ytterligare tio svar. Utöver enkätsvaren 

kom även meddelanden från respondenterna att de inte ville delta i enkätundersökningen, vilket 

noterades för att inte skicka till dem fler gånger. När sista svarsdag passerat hade 19 stycken av 411 

respondenter svarat. Underlaget var fortfarande för tunt och behövde åtgärdas. Efter diskussioner 

inom gruppen, med handledaren och uppdragsgivaren beslutades att skicka ytterligare ett 

påminnelsemail till respondenterna. Detta skickades vid lunchtid fredagen den 21:e maj med ett 

meddelande om svårigheterna kring att skriva färdigt uppsatsen då svarsfrekvensen varit för låg. 

Även denna gång bifogades enkäten och sista svarsdag sattes till måndagen den 24:e maj. Denna 

gång var svarsfrekvensen slående. 
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Under eftermiddagen kom 22 stycken enkätsvar in och under måndagen kom ytterligare sex stycken. 

Efter sista svarsdatum var svarsfrekvensen och trovärdigheten mer än dubblad. Efter det andra 

påminnelsemailet kom fler meddelanden om att respondenterna inte ville delta, vilket noterades. 

Under en tvåveckorsperiod hade respondenterna kontaktats tre gånger angående 

enkätundersökningen och skulle dessa kontaktas fler gånger i samma ärende kunde detta orsaka mer 

skada än nytta för Tryckföretag Z:s rykte. Detta i kombination med att endast ett enstaka enkätsvar 

inkommit efter sista svarsdagen ansågs det att de som frivilligt ville delta i undersökningen hade gjort 

det. 

Till en början valdes metoden att samla in empiri via enkäter av den anledningen att det insamlade 

materialet skulle gå att representera en större grupp än de deltagande respondenterna. De 47 

respondenter som valde att delta i undersökningen är dock ett för litet underlag för att sägas 

representera Tryckföretag Z:s cirka 2000 kunder. Materialet är dock i högsta grad trovärdigt och 

tillförlitligt för uppsatsens syfte av två anledningar; den första grundar sig i att de 47 respondenter 

som deltog i undersökningen stod för cirka tio procent av Tryckföretag Z:s försäljning år 2009. Sett 

utifrån den aspekten är materialet relativt stort där kunderna som deltog i undersökningen är 

betydande för Tryckföretag Z. Den andra anledningen grundar sig i att de svar som samlades in i stor 

utsträckning stämmer överens med de förväntade svaren. Det insamlade materialet känns alltså inte 

missvisande eller förvånande utifrån vilka svar som förväntades när frågorna tillverkades. 

Varför det var så många i urvalet som valde att inte delta kan till viss del spekuleras om. Det kan bero 

på att ämnet inte intresserade dem tillräckligt trots att det berörde dem i allra högsta grad. En annan 

faktor som kan ha påverkat svarsfrekvensen är utformningen av enkäten. Den var relativt lång med 

många och ibland långa frågor. Trots det enkla sättet att svara på frågor och skicka tillbaka enkäten 

kanske det inte ansågs vara tillräckligt lockande då många själva har ont om tid och mycket att göra i 

sina arbeten.  En del av respondenterna som meddelade att de inte ville delta i undersökningen 

angav att frågorna inte var relevanta för dem och därför inte såg något syfte i att fylla i enkäten. Den 

utlovade gåvan anses ha varit av betydelse för de respondenter som svarade i ett tidigt skede och 

mindre för dem i slutskedet där det mer personliga påminnelsemeddelandet tros ha haft en större 

inverkan. 

2.3.6 Analysmetod 

Efter att data insamlats från enkätundersökningen kodades de inkomna svaren för att lättare kunna 

bearbeta materialet. Dessutom fick varje respondent ett id-nummer för att hålla dem anonyma, men 

även för att kunna gå tillbaka till en specifik enkät om behov fanns. Dessa rådata fördes in i Excel för 

att sedan kunna utforma figurer utifrån den insamlade informationen. Rådata publiceras i tabellform 

i bilaga 2 där de insamlade svaren för varje fråga presenteras. I avsnitt 4, Resultatet av 

enkätundersökningen, visas det insamlade materialet med en viss bearbetning i form av att frågor 

har slagits samman för att lättare kunna se skillnader i materialet. I frågor där respondenterna skulle 

visa till exempel hur viktigt de ansåg vissa variabler var räknades ett medelvärde fram för att lättare 

kunna jämföra de olika variablerna.  

På samtliga frågor på de olika skalorna avsågs det mäta de mest förekommande variablerna, 

exempelvis de inköpta produkterna och de inköpssätten kunderna föredrog. Det kallas för typvärdet 

(Körner & Wahlgren, 2002, s. 67).  



 
12 

Det förväntade resultatet från undersökningen var exempelvis att respondenterna köper även andra 

trycksaker än julkort, vilket kan visa vilka åtgärder som behövs vidtas av Tryckföretag Z inom 

produktsortimentet. Även att deras kunder är företagskunder och att många av dem föredrar att 

göra sina inköp via telefon och internet var förväntade svar. Något som också förväntades är att 

många företag köper presentreklam som kan ge en fingervisning på vad Tryckföretag Z skulle kunna 

expandera sitt sortiment med. 
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3. RELATIONER, MARKNADSMIXEN OCH KÖPBETEENDE PÅ 
 FÖRETAGSMARKNADEN 

Detta avsnitt handlar om hur företagsmarknaden (Business-to-Business) agerar i olika situationer och 

hur den skiljer sig åt från konsumentmarknaden. Här visas diverse modeller som berör ämnet. Denna 

del är starkt kopplad till Tabell 2.1, Operationaliseringsmodellen, i metodavsnittet ovan eftersom 

följande teorier har valts utifrån vad som faktiskt mäts i den här undersökningen. Även en kort inblick 

i de specifika branscherna ges. 

3.1 Tryckeri- och presentreklambranschen 

Den bransch som Tryckföretag Z verkar inom är tryckeribranschen. Det säljs dock en del produkter 

som kan associeras till presentreklam, men begränsningen till att trycka något på dessa produkter, till 

exempel en företagslogotyp, är stor. Nedan följer en kort beskrivning av respektive bransch utifrån 

två olika perspektiv; tryckeribranschen, vilken för uppdragsgivaren är känd, beskrivs utifrån hur 

konjunkturläget såg ut under förra året, år 2009. Presentreklambranschen beskrivs grundläggande 

eftersom kännedomen är mer begränsad inom detta område. 

3.1.1 Konjunkturläget för tryckeribranschen år 2009 

Med anledningar av de ekonomiska omständigheterna i samhället under år 2009 var det svårt för 

företag att få banklån till att finansiera sin verksamhet. Trots att köpare av tryck var pessimistiska 

började volymerna nå en sådan nivå att fler inte kunde välja bort mer tryck för att kunna behålla 

miniminivån av den kommunikation som företagen hade via det tryckta mediet. Ekonomin var på väg 

att nå botten som enligt prognoser skulle ske under det tredje kvartalet. (Rosengren, 2009Q1) 

Under det andra kvartalet föll produktionsvolymerna och konjunkturen påverkade kassaflödet 

negativt vilket resulterade i att leverantörsledet var tvungna att hålla priserna nere. På grund av de 

relativt höga fasta kostnaderna blottas branschens sårbarhet när volym och pris viker. 

Digitaltrycksmarknaden hade en tillväxt i Skandinavien med mellan 8-10 procent. På 

offsetmarknaden var inte resultaten lika positiva, då de hade en total nedgång i Europa på knappt 11 

procent och fick det tyngst på marknaden. Det svaga läget på marknaden skapar fler och fler lediga 

resurser bland tryckerierna och när det vänder finns det resurser att tillgå, vilket kommer få och en 

snabb och tydlig effekt på företagens nyckeltal. (Rosengren, 2009Q2) 

Det tredje kvartalet visade att läget fortfarande var svagt inom branschen för förlag-, grafisk- och 

annan reproindustri, dock antogs det att den allmänna konjunkturen nått bottennivån. Den kraftiga 

vändningen i ekonomin antogs komma under det andra halvåret av 2010. Industrin var inne i en 

stabiliseringsfas som beräknades pågå i två till tre kvartal. För att få en balans mellan den ökade 

kapaciteten, som var ett resultat av de nyinvesteringar som har gjorts för att stå redo när 

konjunkturen vänder uppåt igen, och kundernas minskade behov kommer priset vara den viktigaste 

beståndsdelen som för marknaden till jämvikt. (Rosengren, 2009Q3) 
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Det fjärde kvartalet visade fortsatt svagt läge inom branschen, med små rörelser i volymen. I det 

stora hela var produktionen densamma som det tidigare kvartalet och där neddragningar fortsätter, 

men i en lägre takt än förr. När det sedan vänder är det de företag med en stor bredd och som har 

arbetat nära sina kunder för att skapa mervärde som kommer att gynnas och ligga bättre till än de 

som bara strävat efter större volymer. (Rosengren, 2009Q4) 

3.1.2 Presentreklamsbranschen 

Denna bransch kan omnämnas med ett antal olika begrepp; profilprodukt-, reklamartikel-, 

presentreklam- och Give-Awaysbranschen för att nämna några. Vad det hela handlar om i grund och 

botten är att marknadsföra det egna företaget, oftast gentemot sina kunder, leverantörer eller andra 

samarbetspartners. Även gåvor till sina egna anställda ligger inom linjen för denna bransch. 

Hädanefter kommer begreppet presentreklam att användas. Presentreklam är den vanligaste 

benämningen av gåvor som företag ger sina affärskontakter och anställda. Produkterna är starkt 

förknippade med företaget, till exempel försedd med dess logotyp. (Kärt barn har många namn, n.d.) 

På grund av avsaknaden av en gemensam definition av branschen finns det inte alltför mycket 

systematisk information att få tag på. Det råder också delade meningar om vilka produktområden 

som branschen innefattar och flertalet av de företag som verkar i den så kallade 

presentreklambranschen väljer även att rikta sina produkter till den traditionella 

konsumentmarknaden. (Jansson, Sjöling & Johnsson, 2003, s. 26-70) 

Hos många företag, ofta större, är presentreklam en naturlig del av deras marknadskommunikation 

och denna utgjorde 7,0 procent av företagens totala reklambudget år 2009, se tabell 1.1 nedan. Hos 

mindre företag är dock denna siffra betydligt lägre. Slutkund är företag och organisationer inom 

nästintill vilken bransch som helst. Detta faktum gör det nästan omöjligt att ta fram en modell över 

hur den typiska kunden ser ut, vidare vet återförsäljarna sällan vad syftet med inköpen är. (Jansson, 

et. al., 2003, s. 26-70) 

Produktionskostnader 19,0 % 

Dagspress 12,1 % 
Sponsring 8,9 % 
Internet & mobil 8,7 % 
TV & text-TV 7,6 % 
Presentreklam 7,0 % 
Direktreklam 6,8 % 
Butikspromotion 6,3 % 
Mässor 5,6 % 
Event 4,3 % 
Gratistidningar 3,9 % 
Tidskrifter 3,2 % 
Kataloger 2,7 % 
Utomhus 1,7 % 
Radio 1,1 % 
Bilagor 0,8 % 
Bio 0,2 % 

 

Tabell 1.1 – Fördelning av reklaminköp under år 2009, egen utformning (Stora reklamkakan, n.d.) 

57 736 Mkr 
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De tre ämnesområdena som uppsatsen berör är relationsmarknadsföring, marknadsmixen och 

företags köpbeteende. Utifrån dessa mäts olika begrepp som i sin tur ligger till grund för 

enkätundersökningen. Ämnesområdena och variablerna är olika aspekter som påverkar företagens 

köpbeteende och genom att undersöka detta utifrån olika synvinklar fås en helhetsbild över hur 

kundernas köpbeteende och relationer till leverantörerna ser ut.  

3.2 Relationsmarknadsföring 

Hos de flesta företag är det av stor vikt att skapa en stark relation mellan företaget och kunden, 

eftersom de är dessa som genererar intäkter, i hopp om att sälja produkter över en längre period. I 

detta fall är Tryckföretag Z inget undantag. Dock är det även av betydelse att förstå vad relationer 

innebär inom företagsmarknaden eftersom Tryckföretag Z kan ses som ett företag som säljer 

relationer då deras produkter till viss del används för att stärka just relationen mellan kunden och 

slutanvändaren. 

Nedan följer en beskrivning av de olika stegen som leder till en relation; 

1. Inledningsfasen är det första mötet 

2. Experimentfasen är då sökandet efter gemensamma utbyten sker 

3. Fördjupningsfasen är då engagemanget höjs mellan de båda parterna 

4. Bindningsfasen är den högsta nivån där formella tillkännagivanden görs (Jansson, Sjöling & 

Johnsson, 2003, s. 170) 

Inom marknadsföring har vikten av relationer blivit allt tyngre - från att koncentrationen hos företag 

har legat på massproduktion och massmarknadsföring har det blivit allt vanligare att anpassa sin 

produkt och marknadsföring efter den specifika kundens behov. Till följd av detta ser vi idag ett 

större utbud av tjänster och personlig service än tidigare. (Jansson, Sjöling & Johnsson, 2003, s. 168-

188) En del i vad detta handlar om innefattas av begreppet relationsmarknadsföring vilket 

Gummesson (2002, s. 16) definierar på följande sätt; 

"Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och integration i 

centrum." Vidare kan man läsa; "Relationer är en del av den mänskliga naturen. Om vi löser upp de 

sociala nätverken av relationer, löser vi också upp hela samhället. Kvar finns 5 miljarder enstöringar, 

helt isolerade från varandra. Då behövs ingen marknadsföring..." (Gummesson, 2002, s. 22) 

Nästintill allt som berör givandet och mottagandet av till exempel presentreklam eller julkort har på 

ett eller annat sätt till syfte att skapa, alternativt vårda, en relation (Jansson, Sjöling & Johnsson, 

2003, s. 168-188). Marknadsföringen på en konsumentmarknad och den som sker på Business-to-

Business-marknaden ser väldigt olika ut. Relationsbyggandet har inte samma centrala roll i de båda 

fallen. (Axelsson & Agndal, 2005, s. 271-297) 
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I figur 3.1 kan man se hur detta skiljer sig åt mellan konsument- respektive företagsmarknaden. Inom 

konsumentmarknadsföring är det marknadsmixen, alltså de fyra P:na, som fungerar som det 

grundläggande konkurrensmedlet och det är denna som står i fokus. Relationerna fungerar som ett 

stöd för att upprätthålla marknadsmixen. När det gäller marknadsföring mellan företag är det 

relationerna som står i fokus. Utmärkande för denna typ av marknad är att relationerna till sina 

kunder, leverantörer eller andra samarbetspartners ofta är långvariga. Marknaden kännetecknas 

även av att ett begränsat antal kunder står för en stor del av företagets försäljning – detta visar 

tydligt vikten av att skapa och upprätthålla relationer. (Axelsson & Agndal, 2005, s. 271-297) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 – Olika synsätt på relation respektive marknadsmix (Axelsson & Agndal, 2005, s.276) 

Möjligheten för Tryckföretag Z att ta över försäljning från deras befintliga kunders övriga 

leverantörer inom presentreklam och trycksaker bestäms av vilken grad av lojalitet kunderna har till 

respektive leverantör. För att ge underlag på i vilken utsträckning kunderna är lojala alternativt 

illojala mäts detta genom frågor som till exempel ”Hur många gånger under år 2009 anlitade Ert 

företag en ny leverantör inom presentreklam respektive trycksaker?” och ”Hur många leverantörer 

under år 2009 hade ert företag inom presentreklam respektive trycksaker?”. Bytte de ett större antal 

gånger kan detta självklart förklaras genom en rad olika anledningar, men det kan också tyda på en 

viss grad av illojalitet. På samma sätt kan lojalitet påvisas. 

3.2.1 Vikten av att känna sin kunds kund 

Inom Business-to-Business köper en kund en produkt av en leverantör för att i sin tur leverera till sina 

kunder. Detta medför att en leverantör har en indirekt relation till kundens kund. Leverantörens 

funktion i det hela kan vara att hjälpa sin kund att göra affärer, vilket förutsätter att leverantören 

förstår sin kunds kund. (Gummesson, 2002, s. 102-107) Detta är ofta fallet för Tryckföretag Z i den 

meningen att deras produkter hjälper till att öka försäljningen hos kunden. Dock är informationen 

begränsad av vad produktens direkta syfte är varför detta har undersökts i den här studien. 
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Dagligvaruhandeln kan tas som ett exempel där producenterna skiljer på sina kunder och sina 

konsumenter. Kunden är i detta fall de grossister som säljer deras produkter och konsumenterna är 

de som i slutändan köper och konsumerar produkten. Producenten måste givetvis i detta fall känna 

till vad konsumenten efterfrågar för att kunna förse kunden (grossisten) med rätt produkter. 

(Gummesson, 2002, s. 102-107) 

3.2.2 One-to-One-marketing 

Peppers och Rogers (1997) förändrade synsättet kring hur företag skulle sälja sina produkter när de 

presenterade en ny modell år 1993. One-to-One-marketing kallas den och presenterades i deras 

första bok The One to One future: Building Relationships One Customer at a Time. Boken skrevs i en 

tid då datorerna blev en allt viktigare del i vårt samhälle, dessa blev också mer och mer kraftfulla. 

Peppers och Rogers såg detta som en möjlighet och utvecklade en ny strategi för hur företag skulle 

sälja deras produkter. Det dåvarande synsättet var att försöka att sälja så mycket produkter och 

tjänster till så många människor som möjligt vid en viss tidpunkt. One-to-One-marketing går istället 

ut på att utnyttja datorerna och med hjälp av dem utveckla kunddatabaser och interaktiv 

kommunikation. I praktiken innebär detta att företag ska sälja så mycket olika produkter och tjänster 

som möjligt till en och samma kund under hela dess existens. (Peppers & Roger, 1997, s. 2-29) 

Istället för att behandla konsumenterna som en enda enhet och sälja standardiserade produkter till 

dessa talar Peppers & Rogers (1997, s. 2-29) om vikten av att sätta den individuella kunden i fokus. 

"Consumer-driven model" handlar om att kunna erbjuda konsumenterna specialanpassade 

produkter eller tjänster till var och en av företagets kunder. Information, kommunikation och 

produktion är tre viktiga begrepp inom One-to-One-marketing vilka går ut på att möjliggöra en 

kundanpassad produkt. Med information menas att företaget, genom databaser, lagrar historik över 

all tidigare interaktion de har haft med den enskilda kunden och är medveten om att dennes behov 

skiljer sig från alla andra kunders. Kommunikation handlar om att det är kunden i fråga som 

förmedlar till företaget vad den efterfrågar för att på så sätt minimera risken för att tillverka en 

produkt som inte säljer. Slutligen syftar produktion till att ge kunden det som den i de två tidigare 

stegen har förmedlat - i detta steg är det även viktigt att i efterhand se om kunden blev nöjd eller 

inte. (Peppers & Rogers, 1997, s. 2-29) 

Ett tecken på graden av nöjdhet från kundens sida är att de ständigt återkommer och köper fler 

produkter. Eftersom studien syftar till att undersöka de 447 största kunderna kan detta lätt tolkas 

som att dessa redan är nöjda. Dock baseras storleken på hur mycket kunderna handlade för under år 

2009, varför det inte är en självklarhet att dem är återkommande kunder, kanske var inköpet en 

engångsföreteelse. I den här studien mäts därför hur pass nöjda kunderna är med de produkter som 

har köpts, men även andra aspekter som berör personalens bemötande, produktkunskap och 

tillgänglighet samt sortimentet och leverantörens erfarenhet berörs. Dessa frågor har ställts utifrån 

kundens uppfattning av Tryckföretag Z men också utifrån uppfattningen av deras övriga leverantörer 

inom presentreklam och trycksaker. Anledningen till detta är att det kan påvisa om Tryckföretag Z 

ligger bättre eller sämre till i jämförelse med konkurrenterna. 
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3.3.3 Mervärde 

Relationsmarknadsföring kräver att de klassiska värderingarna kring kunder struktureras om. Under 

en lång tid har värderingarna präglats av byråkrati; kundens okunnighet och övertro på experternas 

uttalanden har varit i fokus. I sådana fall hamnar kunden i bakgrunden som någon typ av statistik. 

Relationsmarknadsföring bygger på att kunder är olika och källan till intäkterna - dessa ska därför 

sättas i centrum. Uppgiften för företag är att skapa ett värde för sin kund. (Gummesson, 2002, s. 16-

48) 

Kundnytta eller mervärde är något som kunden upplever av en köpt produkt eller tjänst. Den 

traditionella värdekedjan utgår från någon typ av tillverkare av en produkt, där produkten hela tiden 

vandrar vidare i ledet av mellanhänder, för att tillslut nå slutkonsumenten. Det hela grundar sig i att 

varje steg i denna kedja adderar värde till den slutliga produkten. Svensson (2003) menar dock att 

värdet endast existerar i teorin och att större delen av det så kallade ”värdet” som de olika stegen 

resulterar i försvinner när produkten når konsumenten. (Svensson, 2003) 

Ett alternativ till den traditionella värdekedjan, som går ut på att strategier och innovationer skapas 

bakifrån och framåt, är att vända på den. I en sådan kedja utgår företag från slutkonsumenten för att 

på så sätt skapa ett värde som faktiskt efterfrågas. (Svensson, 2003) 

Begreppet mervärde tolkas på olika sätt utifrån den specifika personens preferenser, av denna 

anledning är det relativt svårt att mäta i vilken utsträckning en kund har fått ett mervärde eller ej vid 

inköp av en produkt. I den här undersökningen definieras mervärde som de tjänster som finns 

runtomkring den fysiska produkten. Frågan som har ställts lyder; ”Vilka tjänster har Ert företag 

utnyttjat hos Tryckföretag Z?” samt ”Hur viktiga är tjänsterna för Ert företag?” . Alternativen att välja 

mellan var ”Kort där pengar skänkts till välgörenhet”, ”Addresstjänst där Tryckföretag Z sköter 

utskicken till slutanvändaren”, ”Tryckföretag Z:s personliga service” samt ”Möjligheten till 

foliering/individuella signaturer/unika motiv på produkten”. Samtliga av dessa alternativ är tjänster 

som Tryckföretag Z tillhandahåller i dagsläget och svaren kring denna fråga kan ge en fingervisning 

om vilka tjänster som kunden värdesätter mest. 

3.4 Marknadsmix 

Som sagt tidigare har den traditionella marknadsmixen, de fyra P:na, olika central roll inom den 

marknadsföring som sker mot konsument- respektive företagsmarknaden. Se figur 3.1. Arnerup-

Cooper och Edvardsson (1998, s. 275) menar att frågan huruvida de fyra P:na har spelat ut sin roll 

eller inte måste ställas när det talas om relationsmarknadsföring. Motiveringen till att de i högsta 

grad fortfarande är väsentliga är att de fyra P:na, istället för att ligga i fokus, i detta sammanhang ska 

fungera som ett stöd för relationer och nätverk. 

Den utökade marknadsmixen består av de 7 P:na, där personal, fysiska bevis och process är tillagda 

(Rafiq & Pervaiz, s. 4-15) och är nyckelingredienser inom relationsmarknadsföring (Arnerup-Cooper & 

Edvardsson, 1998, s. 275). Eftersom samtliga P:n har en betydande roll inom relationsmarknadsföring 

har en kombination av dessa två teorier valts då pris, produkt och personal är de tre faktorerna som 

behandlas i detta arbete. Dessa har valts eftersom de är de tre mest centrala begreppen att mäta i 

den här undersökningen. 
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En kartläggning över hur Tryckföretag Z:s kunder upplever de nämnda faktorerna vid inköp av 

produkter, dels hos Tryckföretag Z:a själva, men också hos deras övriga leverantörer inom 

presentreklam och trycksaker är av stor vikt. Exempelvis valdes plats att inte behandlas i detta arbete 

eftersom försäljningen av produkterna hos Tryckföretag Z inte sker i en fysisk butik varför det inte 

spelar någon roll var företaget befinner sig. 

3.4.1 Produkt och Pris 

När företag köper från ett annat företag har både produkten och priset en betydelse, men eftersom 

de befinner sig i en yrkesroll kan erbjudandets eller produktens värde i förhållande till det givna 

priset betonas starkare. (Axelsson & Agndal, 2005, s. 462-464) Trots att priset inte ses som en lika 

stark faktor när handel sker mellan företag, som den mot konsumentmarknaden, kan ett 

konkurrenskraftigt pris inte bortses. I denna undersökning mäts därför hur viktigt Tryckföretag Z:s 

kunder anser att priset är när produkter inhandlas inom kategorierna presentreklam och trycksaker. 

Vad kunderna anser om priset på de produkter som har inhandlats hos övriga leverantörer i 

förhållande till Tryckföretag Z mäts även för att ge en bild över deras konkurrenskraft genom priset. 

Liksom på konsumentmarknaden baseras priset på företagsmarknaden på tre samtidigt verkande 

faktorer; kostnaden för att tillverka tjänsten/varan, värdet för kunden och vad den rådande 

konkurrenssituationen på marknaden tillåter. Eftersom betoningen på värdet i produkten är stark 

kan den ibland väga tyngre av den anledningen att produkten eller erbjudandet som utformas är 

baserade på individuella lösningar. Detta i sin tur leder till att priset blir en förhandlingsfråga. 

(Axelsson & Agndal, 2005, s. 462-464) 

Det är ofta svårt för en leverantör att ta ut ett högre pris på sådana produkter som liknar 

konkurrenternas . Ju fler likvärdiga produkter och erbjudanden som konkurrenterna har, desto mer 

avgörande är konkurrenssituationen för priset som hamnar närmare produktionskostnaden för den. 

Priset för unika produkter och erbjudanden där färre konkurrenter erbjuder likartade saker har 

värdet för erbjudandet en större inverkan än något av de andra faktorerna. För kundernas olika 

problem innefattar lösningen olika typer av produkter som leverantören kan erbjuda, men eftersom 

kunders behov på företagsmarknaden är mer individualiserade handlar marknadsföringen ofta av 

relationer där produkten kompletteras med olika tjänster som leder till att affärsrelationer utvecklas. 

(Axelsson & Agndal, 2005, s. 462-464) 

En stor del av den här undersökningen syftar till att ta reda på vad vilka produkter Tryckföretag Z:s 

redan befintliga kunder köper från andra leverantörer, inom linjen för presentreklam och trycksaker. 

Det är av stor vikt att samla in sådan information eftersom detta visar vilken typ av marknad som 

eventuellt går att penetrera. 
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3.4.2 Personal   

Begreppet personal syftar till att lyfta fram deras funktion och betydelse i företaget då dessa står för 

en stor del av den immateriella tjänsten (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998, s. 275). Grönroos 

(1981, s. 130) menar att det är av vikt att företagets personal har goda kunskaper inom försäljnings- 

och kommunikationsaspekter. Detta medför att inte enbart produktkunskaper bör vara personalens 

huvudkrav utan även färdigheter inom marknadsföring. Vidare menar han att hela 

personaladministrationen ska ses som ett tungt konkurrensmedel hos företag. Detta leder oss in på 

begreppet intern marknadsföring som utgår från att personalen aktivt bidrar till företagets ställning 

på marknaden. Av detta skäl är det viktigt med personal som har rätt utbildning, känner sig 

motiverad och är informerad om företagets erbjudande. Brister i detta kan leda till att personalen 

har negativ effekt över företagets ställning på marknaden. (Grönroos, 1981, s. 128-144) 

Intern marknadsföring kan beskrivas genom två nivåer, där den första nivån handlar om "att skapa en 

marknadsföringsattityd hos de anställda..." (Grönroos, 1981, s. 139) i syfte att ge dessa en positiv 

attityd till uppgifter som berör marknadsföring. Den andra nivån handlar om "att sälja in nya 

produkter och kampanjer till de anställda." (Grönroos, 1981, s. 139) vilket går ut på att engagera 

personalen i de erbjudanden och kampanjer som företaget säljer (Grönroos, 1981, s. 128-144). 

Servicenivå är även ett väsentligt begrepp när det talas om personal eftersom personalen, sett till 

antal, är starkt kopplat till vilken servicenivå företaget har möjlighet att upprätthålla. (Grönroos, 

1981, s. 128-144)  
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3.5 Företags köpbeteende 

3.5.1 En integrerad modell över företags köpbeteende 

Sashis (2009) integrerade modell är baserad på de viktigaste delarna från forskningen inom företags 

köpbeteende för att hjälpa företag att skapa sig en strategi på Business-to-Business-marknaden 

(Sashi, 2009, s. 135). Se figur 3.2 – Köpbeteende på företagsmarknaden nedan. 

Det är transaktionen som ligger till grund för modellen (Sashi, 2009, s. 129) där det första steget är 

att avgöra vilken typ av transaktion det handlar om (Sashi, 2009, s. 137) för att se om händelsen 

avser konsument- eller företagsmarknaden. Om produkten inte används i köparens ”input” på något 

sätt är transaktionen slutlig och hamnar på konsumentmarknaden. Om produkten däremot används 

för att få en annan produkt färdigställd och såld är transaktionen mellanliggande och hamnar på 

företagsmarknaden. (Sashi, 2009, s. 135)  

En indelning av köpare med lika behov kategoriseras in i makrosegment som därefter delas in i 

mikrosegment där samma typ av köpare också har samma typ av köpbeteende. Detta utgör steg två 

och tre i modellen. (Sashi, 2009, s. 137) Dessa variabler undersöks där det avses att ta reda på hur 

stor del av kundernas omsättning som de lägger på produktkategorierna och vilket sätt de föredrar 

att göra sina inköp på.  Det här ger en fingervisning på relationen mellan hur mycket de spenderar, 

hur stor efterfrågan de har av produkterna och vilka skillnader och likheter som finns mellan 

produktkategorierna. Beroende på behovets storlek kan olika typer av produkter och prisklasser 

erbjudas till den specifika gruppen, vilket ökar och stärker den företagsanpassande relationen som 

One-to-One-marketing innebär. Hur kunderna föredrar att göra sina inköp är också ett steg i den 

företagsanpassade relationen där kunder har olika beteenden och föredrar olika saker. Det är viktigt 

at ta reda på hur många av kunderna som föredrar exempelvis att endast göra sin beställning via 

internet eftersom det visar om en eventuell åtgärd krävs där den möjligheten införs. De ska inte 

behöva kontakta en säljare för ett enkelt ärende som kan vara tidskrävande. Det ökar chanserna till 

att kunderna väljer Tryckföretag Z även i framtiden om de kan erbjuda lösningar som passar dem i 

sättet att göra inköp på. 

Trots att behoven kan vara desamma, kan sammansättningen i ett företag variera och därför består 

det fjärde steget i modellen av att dela in köparna utifrån företagets sammansättning. Modellen 

antar att köpare med samma typ av köpbeteende är likartade om sammansättningen i företag liknar 

varandra. Det avgör vilket mikrosegment som köparen och dess köpbeteende hamnar i som i sin tur 

påverkar vilken marknadsstrategi som kommer att tillämpas. (Sashi, 2009, s. 136-137) Företagets 

sammansättning är också en variabel som är intressant och viktig att undersöka. Det som är av vikt är 

att veta hur stor omsättning det köpande företaget har, vilken typ av stad de finns i och inom vilken 

yrkesgrupp de är verksamt inom för att kunna se vad respondenterna representerar och vilken 

köpkraft som finns i organisationen. 

I modellens femte steg sorteras köpsituation upp mellan nytt köp, modifierat återköp och rent 

återköp. Köpbeslutet varierar mellan nivåerna där inblandningen av andra parter i företaget är högst 

vid nya köp och lägst vid rena återköp där beslutet ibland kan ske självständigt. (Sashi, 2009, s. 137) 

Vilken karaktär köpet har är av betydelse då det skiljer sig mellan olika produkter och dess ändamål. 

Det är viktigt att ha kunskap om dessa variabler för att kunna urskilja de olika typerna av köp då de är 

stora skillnader mellan dem.  
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De olika köpsituationerna kan antingen vara enstaka transaktionsutbyten eller baserade på 

relationer, vilket utgör det sjätte steget i modellen. Mellanliggande transaktioner på en 

företagsmarknad tenderar att vara mer baserad på relationer än enstaka transaktioner. Om 

köpsituationen skulle vara av enstaka transaktions karaktär har säljaren en möjlighet till att vända 

den till att bli en långvarig relation. Det kan skapas genom att etablera åtagande och förtroende med 

det köpande företagets olika parter och öka antalet kontaktpunkter. Lyckas säljarna med detta kan 

de öka värdet av relationerna och chansen till att relationen blir långvarig ökar. (Sashi, 2009, s. 137-

138) Som modellen förespråkar är det av vikt att veta vad köpsituationerna är baserade på för att 

kunna skapa en relation, men även för att stärka den befintliga relationen. I urvalsgruppen finns nya 

kunder som uppkommit under det senaste året och det är viktigt att veta hur många som är nya 

respektive gamla kunder som materialet från undersökningen baseras på. 

Figur 3.2 - Köpbeteende på företagsmarknaden (Sashi, 2009, s. 136) 
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3.5.2 Val av leverantör 

Köpbeteendet hos företag kan ses utifrån två olika tidsperspektiv, ett kort och ett längre, där det 

förstnämnda handlar om enskilda köp och det sistnämnda om inköpsstrategi. Inköpsstrategi 

karakteriseras utifrån tre aspekter; 

1. Hur många olika alternativ övervägs 

2. Hur stora och vilken typ av resurser krävs för att genomföra inköpet 

3. Vilka frågor dominerar i dialogen internt inom inköpsgruppen respektive den som sker med 

leverantören. (Axelsson & Agndal, 2005, s. 351-382) 

Kundens inköpsstrategi bestäms ofta utifrån vad som efterfrågas; är det en standardiserad produkt 

som kan tillhandahållas av ett flertal leverantörer eller är det en produkt som är anpassad efter 

kundens specifika behov, detta är exempel på avgörande aspeker i val av inköpsstrategi. En annan 

viktig faktor som påverkar ett företags inköpsbeteende bestäms självklart av den egna verksamheten 

och på vilket sätt som företaget i fråga löser problem för sina egna kunder. Det är därför av stor 

betydelse att analysera eventuella leverantörer för att på så sätt hitta en sådan som kan bidra till att 

skapa ett mervärde för slutkonsumenten. (Axelsson & Agndal, 2005, s. 351-382) 

När valet av leverantör ska ske är det viktigt att titta på hur denna ser ut rent företagsmässigt; 

finansiell situation, dess resurser och erfarenhet samt kvalitetssäkerhet är viktigt att analysera. Att 

ifrågasätta vad leverantören faktiskt erbjuder, vilken problemlösning som de kan tillhandahålla, i 

förhållande till det pris som produkten/tjänsten kostar är också en viktig aspekt. Hur leverantören 

fungerar i det löpande arbetet är även den en betydande faktor att analysera då det kan vara stor 

skillnad på förmågan att leverera en produkt av viss kvalité och att faktiskt göra detta. (Axelsson & 

Agndal, 2005, s. 351-382) Det som är intressant att undersöka är hur viktigt kunderna anser att 

leverantörens produktsortiment och erfarenhet är i valet av leverantör inom produktkategorierna. 

Här är det av intresse att se skillnader mellan presentreklam och trycksaker för att se 

förutsättningarna för en produktexpansion. 

Vidare kan inköpsbeteendet hos företag betraktas utifrån de två perspektiven traditionellt- och 

relationsinriktat köpbeteende. Det förstnämnda går ut på att använda sig av ett flertal parallella 

leverantörer för att skapa en konkurrens mellan dessa i syfte att sänka priserna. Det 

relationsinriktade köpbeteendet går istället ut på att bygga upp långsiktiga relationer till enstaka 

leverantörer i syfte att samarbeta och utveckla produkterna tillsammans. (Axelsson & Agndal, 2005, 

s. 351-382) En annan drivkraft för det relationsinriktade perspektivet är att i sin tur kunna ge 

slutkonsumenten ett större mervärde (Buvik & John, 2000, s. 52-64). Detta kan vidare kopplas till 

Supply Chain Mangement där relationer står i fokus och tanken är att de olika aktörerna i den 

värdekedja som företaget ingår i ska samarbeta i större utsträckning för att skapa synergieffekter 

(Lambert, Cooper & Pagh, 1998, s. 1-20). 
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De varor och tjänster som utbyts mellan företag sker under viss osäkerhet eftersom det inte alltid går 

att teckna avtal som täcker alla möjliga framtida händelser. En del företag väljer dock att skapa 

kontrakt som är nästintill heltäckande just för att minska risken, medan andra väljer att i större 

utsträckning lita på den relation som har byggts upp. Det skrivna kontraktets betydelse skiljer åt och 

bestäms av den givna situationen. Exempelvis är omfattande kontrakt vanligare i affärsrelationer då 

motparten är utländsk eftersom hänsyn måste tas till olikheter i lagstiftningen, vilket inte krävs vid 

affärer mellan två svenska företag. (Axelsson & Agndal, 2005, s. 271-297) 
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4. RESULTATET AV ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 

I detta avsnitt presenteras svaren från den genomförda enkätundersökningen där strukturen följer 

operationaliseringsmodellen, tabell 2.1, samt strukturen för avsnitt 3. 

Nedan följer en sammanställning av det insamlade materialet från de 47 respondenter som valde att 

delta i undersökningen. För att lättare kunna jämföra och se skillnader i svaren mellan till exempel 

frågor som berör presentreklam respektive trycksaker har dessa lagts samman i en och samma figur. 

I bilaga 2 redovisas samtliga svar utan denna bearbetning. Observera att vissa frågor i enkäten var av 

sådan art att fler än ett alternativ kunde väljas, detta resulterar i att summan av staplarna inte blir 

100 procent. Dessa bör därför ses som individuella figurer där varje stapel representerar 100 

procent. 

4.1 Relationsmarknadsföring 

 

 

 

23,1%

51,3%

10,3%
2,6%

12,8%18,6%

48,8%

7,0%
2,3%

23,3%

0,0%
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100,0%

1 st 2-3 st 4-5 st 6- st Bortfall

Figur 4.1 - Antal leverantörer år 2009

Presentreklam

Trycksaker

46,2%

28,2%

0,0%
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20,5%
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0,0%
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Figur 4.2 - Antal nyanlitade leverantörer år 2009

Presentreklam

Trycksaker
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Figur 4.1 och 4.2 ovan visar antalet leverantörer som respondenterna hade under år 2009 respektive 

hur många gånger de valde att anlita en ny leverantör under samma år. Den förstnämnda figuren 

visar att större delen av respondenterna hade 2-3 stycken leverantörer inom både presentreklam och 

trycksaker. Alternativet 6 stycken eller fler leverantörer gav 2,6 procent för presentreklam respektive 

2,3 procent för trycksaker. 

Större delen av respondenterna hade inte anlitat någon ny leverantör under år 2009 inom de två 

produktkategorierna. En viss skillnad kan dock ses då det är fler som anlitade en ny leverantör inom 

presentreklam än trycksaker. 

 

 

I figur 4.3 ovan visas hur många år respektive respondent har varit kund hos Tryckföretag Z. En stor 

del har varit kund i mer än 10 år.  

 

14,9%

2,1% 4,3%

23,4%
31,9%

23,4%

0,0%

50,0%

100,0%

1 år 2 år 3 år Fler än 3 år Fler än 10 år Bortfall

Figur 4.3 - Hur många år de varit kund hos Tryckföretag Z
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Figur 4.4 - I vilket syfte produkterna användes år 2009
OBS! Varje stapel representerar 100%

Presentreklam

Trycksaker
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Figur 4.4 visar i vilket syfte som produkterna, vilka inköptes under 2009, användes. En stor del av 

respondenterna använde produkterna i syfte att stärka relationen/marknadsföra sig gentemot sina 

företagskunder – 79,5 procent när det gäller presentreklam och 90,7 procent med trycksaker. Här 

kan även ses att en betydligt större del av presentreklam jämfört med trycksaker användes som 

gåva/present till de anställda.  

Alternativet annat syfte gav följande resultat; 

Presentreklam 

• Gåva till kunder 
• Nyttosaker till det egna boendet i form av liten inflyttningspresent 

• Inflyttningspresent 

• Sponsring, lotterier, idrottsklubbar 

• Utdelning vid mässor, studiebesök etcetera 

Trycksaker 

• Arbetsmaterial (2 stycken svar) 

• Inom det dagliga arbetet 

• Fakturapapper 

 

Figur 4.5 visar hur nöjda respondenterna är med de givna faktorerna hos deras övriga leverantörer 

inom presentreklam och trycksaker samt hos Tryckföretag Z specifikt. Eftersom denna fråga 

formulerades som ett intervall i enkäten - där alternativet inte alls nöjd var lägst och mycket nöjd 

högst - räknades ett medelvärde ut för varje faktor. Maxvärdet är fyra. 

Det som kan utläsas är att Tryckföretag Z har fått det högsta medelbetyget, eller på samma nivå som 

det högsta, i samtliga av staplarna. Stora skillnader kan ses i alternativen personalens bemötande, 

produktkunskap och tillgänglighet mellan Tryckföretag Z och respondenternas övriga leverantörer. 

2,9

3,4 3,3
3,2 3,2 3,4

3,2
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3,3
3,4

3,1
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3,6
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4

4=Mycket nöjd

1=Inte alls nöjd

Figur 4.5 - Hur nöjda med följande faktorer

Presentreklam

Trycksaker

Tryckföretag Z
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Priset har fått nästintill samma medelvärde hos både de övriga leverantörerna som hos Tryckföretag 

Z. Det är även ett relativt lågt betyg respondenterna har gett. 

 

 

Figur 4.6 visar vilka tjänster utanför den fysiska produkten som respondenterna har utnyttjat hos 

Tryckföretag Z. Välgörenhet syftar till de kort som går att köpa hos Tryckföretag Z där en del av 

pengarna går till välgörande ändamål. Adresstjänst går ut på att Tryckföretag Z sköter distributionen 

av produkterna till slutanvändaren. Alternativet extra syftar till Möjligheten till foliering/individuella 

signaturer/unika motiv på produkten, vilket är så alternativet är formulerat i enkätfrågan. 

Vad som kan ses är att välgörenhet är den mest utnyttjade tjänsten hos respondenterna följt efter 

alternativet extra. Adresseringstjänsten är det 8,5 procent av dem tillfrågade som hade utnyttjat. 

Alternativet annat gav följande resultat; 

• Insättning av vår logo 

• Egna gåvor till välgörenhet, det vill säga insidestext samt att Tryckföretag Z sköter 

insättningen 

• A4-papper med julmotiv 

• Julkort med logga 

 

44,7%
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25,5%

36,2%

17,0%

0,0%

50,0%

100,0%

Välgörenhet Addresstjänst Personlig 
service

Extra Annat

Figur 4.6 - Vilka tjänster som har använts
OBS! Varje stapel representerar 100%

Tryckföretag Z
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Figur 4.7 visar vad respondenterna anser vara den viktigaste tjänsten, av de givna alternativen, hos 

Tryckföretag Z. Denna fråga var ställd som ett intervall varför ett medelvärde räknades ut för var och 

en av tjänsterna. Maxvärdet är fyra. 

Det högsta medelvärdet har alternativet personlig service fått och adresseringstjänsten är det som 

respondenterna anser vara den minst viktiga tjänsten hos Tryckföretag Z. 
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Tryckföretag Z



 
30 

4.2 Marknadsmixen 

 

 

Figur 4.8 visar hur viktigt respondenterna anser att de givna faktorerna är vid inköp av presentreklam 

respektive trycksaker. Frågan var ställd som ett intervall i enkäten varför ett medelvärde även här 

räknades ut för var och en av faktorerna. Maxvärdet är fyra. 

Inom presentreklam anses produkten och personalens produktkunskap mest viktigt och fick högst 

medelvärde, 3,8 respektive 3,7. Tätt därefter kommer personalens tillgänglighet och sortimentet 

med ett varsitt medelvärde av 3,6. Priset har minst betydelse av faktorerna inom presentreklam som 

fick ett medelvärde på 3,1. Inom trycksaker är faktorerna ungefär lika viktiga där de får medelvärden 

mellan 3,4 och 3,6. 

Figuren visar bland annat att priset inte är lika viktigt vid inköp av presentreklam som hos trycksaker 

för respondenterna. Den fysiska produkten är något viktigare vid presentreklam än trycksaker. 

Personalens produktkunskap ses som en mer betydelsefull faktor vid inköp av presentreklam än 

trycksaker, likaså dess tillgänglighet. 
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Figur 4.9 visar vilka produkter som inköptes inom kategorin presentreklam år 2009. Figuren visar att 

pennor stod för den större delen av deras inköp där 68,1 procent hade köpt den typen av produkt. 17 

procent av respondenterna inhandlade inte någon form av presentreklam under året. 

42,6 procent valde alternativet annat och följande resultat gavs; 

• Golfbollar med logotyp (3 stycken svar) 

• Ryggsäck med 1a hj kit o brandfilt 

• Mineralvatten med logotyp 

• CD-skivor, glasmarkörer 

• Väskor 

• Paraplyer, nyckelringar, miniräknare, reflexer, tygkassar, skruvmejslar 

• Block, nyckelringar, kylväska, bärkassar 

• Regnställ 

• Västar, godis 

• Picknickfiltar 

• Jacka (2 stycken svar), mössa 

• Nyckelringar (2 stycken svar), med mera 

• Fickknivar 

• Biocheckar 

• Braständare, ryggsäck (2 stycken svar) 

• Necessärer 

• Paraplyer 

• Laserpekare, kikare, plånböcker, miniräknare, kepsar, handskar 

• Kikare 

• Plånböcker 

• Miniräknare 

40,0%

25,5%
12,8% 17,0% 22,0%

68,1%

42,6%

17,0%

0,0%

50,0%

100,0%

Figur 4.9 Vilken presentreklam som har köpts år 2009
OBS! Varje stapel representerar 100%

Presentreklam
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Figur 4.10 visar vilka produkter som inköptes inom trycksaker år 2009. Kuvert är den mest 

förekommande trycksaken hos respondenterna följt av visitkort, vilka utgjorde 85,1 respektive 76,6 

procent. Kort i olika former som dominerar Tryckföretag Z:s sortiment utgjorde 57,4 respektive 40,4 

procent. 8,5 procent köpte inga produkter inom linjen för trycksaker år 2009. 

Alternativet annat gav följande resultat; 

• Broschyrer 

• Produktbroschyrer 

• Produktfolder, presentationsmaterial 

• Nyhets- och produktblad (2 stycken svar) 

• Informationsmaterial 

• Kampanjmaterial  
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59,6%

42,6%
57,4%
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Figur 4.10 - Vilka trycksaker som har köpts år 2009
OBS! Varje stapel representerar 100%

Trycksaker



 
33 

4.3 Företags köpbeteende 

 

 

Figur 4.11 visar hur stor del av omsättningen som respondenterna spenderade på presentreklam 

respektive trycksaker under år 2009 där flest, 66,7 procent respektive 51,2 procent lägger upp till 0,5 

procent av omsättningen på presentreklam och trycksaker vardera.  

 

 

De sätt som respondenterna föredrar att göra sina inköp inom respektive kategori kan ses i figur 4.12 

ovan. Inom presentreklam är sätten mer utspridda än inom trycksaker. 28,2 procent anser att de 

helst gör sina inköp av presentreklam via internet och 20,5 procent via en fysisk butik. Vid inköp av 

trycksaker dominerar även här inköp via internet där 37,2 procent föredrar detta, inköp via telefon 

efterfrågas av 27,9 procent av kunderna. 
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Alternativet annat inom presentreklam gav följande resultat; 

• Besök hos säljaren 

• Kundrelation 

• Vi varierar mellan alla alternativen 

• Mail 

Alternativet annat inom trycksaker gav följande resultat; 

• E-post 

• Via e-mail 

• Vi varierar mellan alternativen 

• Via e-mail 

• I regel en kombination av via telefon, mailkontakt och fysiska korrektur 

• 90% via reklambyrån. 10% inhouseproduktion med direkt kontakt med tryckeri. 

• kombination telefon och internet 

 

I figur 4.13 visas vilken omsättning företagen hade år 2009. Den lägsta omsättningen var 51 000 

kronor och den högsta var 137 miljarder. Fördelningen är jämn där de flesta (21,3 procent) omsatte 

mellan 151-1000 Mkr, tätt följt av 19,1 respektive 17,0 procent som omsatte mellan 2-50 Mkr och 

mellan 51-151 Mkr. Här ses också att ett stort bortfall har skett där respondenterna valt att inte 

svara på denna fråga. 
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Figur 4.13 - Hur stor omsättning kundernas företag hade 
under år 2009
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48,9 respektive 42,6 procent av respondenterna finns i en småstad eller storstad som kan ses i figur 

4.14 ovan. Lägst andel, 8,5 procent finns i mellanstora städer.  

Definitionen för de olika städerna är följande; småstad har en befolkningsmängd på upp till 30 000, 

mellanstor stad har en befolkningsmängd på mellan 30 000 och 95 000 medan storstad klassas som 

en stad med mer än 95 000 invånare. 

 

I figur 4.15 visas respondenternas yrkesområde som de är verksamma inom. 34,0 procent av 

respondenterna representerar tillverkande industri och en lika stor andel valde alternativet annat, 

vilket gav följande resultat; 

• Konsultverksamhet 

• Byggtjänster 

• Verkstad/Service  

• Industriförsäljning 

• Resebranschen  

• Juridiska tjänster 

• Finansverksamhet  
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48,9%
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100,0%
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Figur 4.14 - Vilken typ av stad kunderna finns i
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Figur 4.15 - Vilket yrkesområde kunderna är verksamt inom
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• HR 

• Finansiella sektorn  

• Grossister 

• IT  

• Projektutv & byggverksamhet 

• Medicinteknik 

• Grossist vvs/automation 

• Agenturföretag 

• Verkstad 

 

 

Figur 4.16 visar vad respondenternas återköp karaktäriseras av där skalan är följande; 

(1) Standardiserade med få förändringar 

(2) Standardiserade med många förändringar 

(3) Specialanpassade med få förändringar 

(4) Specialanpassade med många förändringar 

35,7 procent av respondenternas köp är av standardiserad karaktär med få förändringar i produkten 

som köps. Specialanpassade produkter som förändras mycket mellan gångerna utgjorde lägst del där 

16,7 procent ansåg att deras köp var av denna karaktär. 
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Figur 4.16 - Hur återköpen ser ut

Tryckföretag Z
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I figur 4.17 visas hur många gånger respondenterna har handlat hos Tryckföretag Z. De flesta har 

handlat av företaget mellan två till fem gånger där 27,7 procent utgör denna kategori. Figuren visar 

att en del nya kunder, men en större del långvariga kunder finns bland respondenterna. Bortfallet i 

denna fråga utgjordes av 21,3 procent vilket består av de som valt att inte svara på frågan, men även 

de som svarat ”flera år” samt ”att de inte vet” är inräknat i denna stapel. 

 

Figur 4.18 visar hur viktigt respondenterna anser att de givna faktorerna är. Maxvärdet är 4 och de 

båda faktorerna värderas relativt högt i denna undersökning. En viss skillnad mellan presentreklam 

och trycksaker kan ses i alternativet sortiment där respondenterna i val av leverantör tycker att 

sortimentet har större betydelse vid inköp av presentreklam än trycksaker. 
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5. ANALYS 

I detta avsnitt presenteras en analys av det insamlade materialet. 

5.1 Relationsmarknadsföring 

Relationernas längd och styrka definieras enligt följande; 

”En stark och lång relation karaktäriseras av lojalitet och trohet” (Tabell 2.1 ovan).  

Frågorna (8, 9, 16 & 17) i enkäten hade till syfte att besvara huruvida Tryckföretag Z:s befintliga 

kunder var lojala eller illojala mot sina leverantörer. Eftersom frågorna ställdes på samma sätt inom 

presentreklam respektive trycksaker var syftet med detta att se vilka skillnader det kunde finnas 

mellan de olika produktkategorierna. 

Figur 4.1 ovan visar att mer än hälften av respondenterna hade mellan två och tre stycken 

leverantörer av presentreklam under år 2009. Detta relativt höga antal kan antingen påvisa att 

efterfrågan på presentreklam är så pass stor att endast en leverantör inte räcker till för att tillgodose 

företagets efterfrågan. Det kan också bero på att en leverantör inte kan tillgodose efterfrågan på alla 

produkterna, vilket tvingar kunderna att söka sig till andra leverantörer för att kunna köpa de olika 

produkterna. Det kan även tyda på att företagen är inne i den så kallade experimentfasen där 

sökandet efter gemensamma utbyten sker, varför de då prövar alternativa leverantörer parallellt för 

att se vilken som passar bäst. Ytterligare ett scenario kan mycket väl vara att företagen har fler än en 

leverantör av den anledningen att de vill kunna ställa dessa mot varandra för att till exempel få ner 

priserna. På samma sätt kan detta ses utifrån kategorin trycksaker eftersom den gav en snarlik 

fördelning mellan alternativen. 

Vad som kan påvisa i vilken grad respondenterna är lojala mot sina leverantörer återfinns i figur 4.2 

ovan. Större delen anlitade inte någon ny leverantör inom de två kategorierna under år 2009, vilket 

påvisar lojalitet. Det är ytterst få som bytte leverantör fler än två gånger, däremot kan en skillnad ses 

i alternativet för fem eller fler gånger där betydligt fler valde detta alternativ när det gäller 

presentreklam än trycksaker. Självklart kan samma resonemang som ovan diskuteras även här 

eftersom valet att anlita en ny leverantör kan ske på grund av ett ökat behov. Det behöver inte 

betyda att respondenterna gör sig av med den tidigare leverantören. 

Det förväntade resultatet var att större delen av respondenterna skulle ha haft färre leverantörer 

inom de två produktkategorierna, även det relativt höga antalet som valde att anlita en ny leverantör 

år 2009 var förvånande. Resultatet visar att Tryckföretag Z har en god möjlighet till att bli en av de 

leverantörer inom presentreklam som de idag har. 

Urvalet bestod av de cirka 400 största kunderna hos Tryckföretag Z, där storleken baserades på hur 

mycket intäktsmässigt respektive kund givit företaget år 2009. Det här behövde inte alls vara ett 

tecken på att de även var långvariga och lojala kunder. Resultatet ovan visar dock att cirka en 

tredjedel av respondenterna har varit kunder hos Tryckföretag Z i mer än tio års tid. Endast 14,9 

procent av de tillfrågade hade varit kund hos Tryckföretag Z under ett år vilket bekräftar att större 

delen av respondenterna är långvariga kunder hos Tryckföretag Z. Se figur 4.3 ovan. 
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Det är av stor vikt att känna till i vilket syfte sina kunder använder den inköpta produkten eftersom 

det är lättare att utforma erbjudanden och produkter som faktiskt efterfrågas om denna information 

är känd. Enligt figur 4.4 använder största delen av respondenterna både presentreklam och 

trycksaker i syfte att stärka relationen/marknadsföra sig mot sina företagskunder vilket påvisar att 

större delen av respondenterna använder produkterna mot Business-to-Business-marknaden. Inte 

helt oväntat används produkter inom kategorin presentreklam som gåvor/presenter till företagets 

anställda i en större utsträckning än trycksaker. 

I dagsläget tillhandahåller Tryckföretag Z endast ett fåtal produkter som kan associeras med 

presentreklam varför det inte är av vikt att se skillnader mellan kundernas övriga leverantörer av 

presentreklam och Tryckföretag Z. I figur 4.5 ovan, som visar vad respondenterna anser om deras 

nöjdhet kring de givna faktorerna, är det av större betydelse att se skillnader mellan Tryckföretag Z 

och deras övriga leverantörer inom trycksaker eftersom uppdragsgivarens kärnverksamhet i 

dagsläget består av tryckeri. 

Eftersom Tryckföretag Z inte tillhandahåller någon tjänst där kunderna kan handla via internet sker 

en stor del av deras kommunikation med kunderna via telefon. Av detta skäl är det av betydelse att 

kunderna anser att kommunikationen med företagets personal fungerar väl. Resultatet visar att de 

tre högsta medelvärdena är personalens bemötande, produktkunskap och tillgänglighet. Av högsta 

möjliga betyg, som är fyra, har Tryckföretag Z fått 3,8, 3,7 och 3,7 i medelvärde gällande de givna 

faktorerna. 

Ett betydligt lägre medelvärde än de som berör personalen har variabeln pris fått, detta ligger 

däremot i linje med respondenternas övriga leverantörer inom presentreklam och trycksaker vilket 

kan tolkas som att priserna ligger på en konkurrenskraftig nivå. 

En anledning till varför respondenterna har valt att betygsätta Tryckföretag Z högre än deras övriga 

leverantörer inom både presentreklam och trycksaker kan bero på att det tydligt framgick i enkäten 

att den var utsänd av just Tryckföretag Z. Av den anledningen att det klart framgick att 

respondenterna var anonyma när de deltog i undersökningen gör däremot att risken för detta 

minskar. 

I figur 4.6 och 4.7 ovan ses att adresseringstjänsten som Tryckföretag Z erbjuder sina kunder både är 

den minst använda och minst viktiga tjänsten enligt respondenterna. Materialet visar tydligt vilka 

tjänster som Tryckföretag Z borde utveckla ytterligare och vilka som fungerar idag. Den personliga 

servicen anses vara den viktigaste tjänsten som Tryckföretag Z tillhandhåller sina kunder, som sagt är 

respondenterna även mycket nöjda med personalen hos företaget. De övriga tjänsterna, utöver den 

personliga servicen, fick ett relativt lågt medelvärde när det gäller hur viktigt de anser att dessa är. 
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5.2 Marknadsmix 

I figur 4.8 visas att priset inte var lika viktigt som produkten inom presentreklam som fick 

medelvärden på 3,1 respektive 3,8. Det kan tolkas som att när inköp av presentreklam sker är 

produkten baserad på individuella lösningar för kunden som ger ett tungt värde. Det innebär att 

priset inte är av lika stor vikt eftersom produkten ger ett mervärde som sträcker sig längre än priset. 

Detta är vanligt på företagsmarknaden där priset får en mindre betydelse eftersom det som kunden 

erhåller i gengäld, i form av produkt och erbjudande, är företags- och individanpassade vilket ger ett 

större mervärde. Inom trycksaker väger pris och produkt lika tungt. Det kan tolkas som att det råder 

större konkurrens kring likvärdiga produkter där det finns många företag som kan leverera 

produkten. Resonemanget stärkts av att de flesta av kunderna köper standardiserade produkter som 

många har lätt för att leverera. Priset väger lika tungt som produkten i val av leverantör av 

trycksaker. 

Ett företags personal är ett tungt konkurrensmedel som påverkar företagets ställning på marknaden 

och om brister finns leder detta till en sämre sådan. Personalens bemötande, produktkunskap och 

tillgänglighet i figur 4.8 är alla av vikt. Dock har presentreklam något bättre medelvärden på 

produktkunskap och tillgänglighet än inom trycksaker och är därför av större vikt inom 

produktkategorin. Personalens bemötande vid inköp av presentreklam har alltså inte lika stor 

betydelse som de övriga faktorerna som berör personalen. Inom trycksaker är situationen inte 

densamma utan här är alla tre faktorerna nästintill av lika stor vikt. Det innebär att om en kund är 

missnöjd med någon av dessa faktorer hos en leverantör kan de istället välja en annan som 

tillgodoser faktorerna bättre. 

De givna produkterna är baserade på top-tio mest sålda presentreklamsprodukterna i Sverige och 

resultatet av undersökningen visar att pennor, andra typer av produkter och tröjor köps i störst 

utsträckning. I figur 4.9 visas vilka produkter som respondenterna handlar inom presentreklam och 

detta ger en fingervisning på vad Tryckföretag Z skulle kunna utöka sitt sortiment med. 17 procent 

hade inte gjort några inköp av presentreklam under förra året, vilket kan bero på flera saker. En 

faktor skulle kunna vara att den rådande lågkonjunkturen som leder till att de ekonomiska 

förutsättningarna inte är desamma som annars och att de har varit tvungna att skära ned på inköp av 

den här sorten. En annan faktor kan vara att de inte har behov av presentreklam och inte alls köper 

in presentreklam. De kunder som eventuellt hamnar under den första anledningen måste tas om 

hand ändå eftersom när konjunkturen vänder uppåt har de förmodligen återigen resurser att handla 

presentreklam med. 

Som figur 4.10 visar köper kunderna mest av kuvert och visitkort inom linjen för trycksaker. Detta är 

produkter som idag finns i Tryckföretag Z:s sortiment, men försäljningen av detta är i begränsad 

upplaga och inte heller något som marknadsförs i någon större utsträckning. En förändring av detta 

är av vikt eftersom kundernas kortinköp hamnar lågt på inköpslistan vilket kan vara en del av 

förklaringen till dagens ekonomiska situation i företaget. 
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5.3 Företags köpbeteende 

Den procentuella andelen av omsättningen som läggs på produktkategorierna visar vilken efterfrågan 

kunderna har. Som figur 4.11 visar är efterfrågan och behovet större inom presentreklam än 

trycksaker inom intervallet upp till 0,5 procent. Det omvända gäller dock för intervallet 0,5-1 procent. 

Trots skillnader så finns en stor efterfrågan inom båda produktkategorierna. 

Figur 4.12 visar på vilket sätt som respondenterna främst gör sina inköp av trycksaker respektive 

presentreklam som visar vilket köpbeteende de har. Likheter och skillnader finns mellan 

produktkategorierna, vilket bör tas hänsyn till.  Idag kan Tryckföretag Z endast tillgodose kunderna 

med försäljning via telefon eller e-post. Undersökningen visar att en stor del av de tillfrågade helst 

gör sina inköp via internet, dock är även inköp via telefon ett populärt sätt. Möjligheten till att sälja 

produkter via internet är en stor fördel eftersom kunden i större utsträckning väljer själv när inköpen 

ska ske. Är produkterna av standardiserad art spar detta även stora resurser eftersom personalen 

istället kan koncentrera sig på att hjälpa kunder som kräver specialanpassade produkter där en 

personlig service och kunskap krävs. 

Hela 20,5 procent av respondenterna ansåg att presentreklam ska inhandlas i en fysisk butik, 

motsvarande siffra för trycksaker är 0 procent. Detta kan bero på att komplexiteten hos 

presentreklam i många fall är större än vid inköp av trycksaker. Som sagt finns det nästintill 

obegränsat med produkter inom presentreklam vilket kan medföra att en personlig kontakt och även 

möjligheten att se produkterna i verkligheten efterfrågas. 

I figur 4.13–4.15 ovan visas vilken omsättning, typ av stad och yrkesområde som företagen 

representerade. Detta var av intresse för att se vad materialet är baserat på där företagets olika 

karaktärer kunde urskiljas. Företagens omsättning låg på en varierad nivå där den lägsta 

omsättningen låg på 51 000 kronor och den högsta på 137 miljarder kronor. 

Figur 4.16 visar hur respondenternas återköp ser ut, om de är rena återköp eller modifierade 

återköp. Majoriteten av de tillfrågade hamnar under kategorin för rena återköp, vilket innebär att de 

köper standardiserade produkter med få eller inga förändringar. Dock finns det även de företag som 

köper mer specialanpassade produkter som förändras från gång till gång och är av modifierad 

karaktär. Alla typer av inköp ska tas hänsyn till, men eftersom flest ändå köper standardiserade 

produkter bör större fokus läggas på att sälja dem på ett effektivt sätt för att öka försäljningen samt 

för att ha tid till att sälja de mer krävande produkterna utan att gå miste om de enkla 

beställningarna. 

Många av respondenterna är kunder som handlat hos Tryckföretag Z många gånger tidigare och 

detta visar att återköpen är baserade på relationer, vilket är positivt. Se figur 4.17 ovan. Dock är det 

inte tillräckligt som Tryckföretag Z:s resultat har visat. Det finns även företag som endast handlat 

enstaka gånger och som inte är baserat på en tidigare relation som de övriga. Det gäller för 

Tryckföretag Z att ta vara på de båda typerna av kunder för att vårda relationen. 
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I figur 4.18 ovan kan vissa skillnader ses i huruvida sortiment och leverantörens erfarenhet är lika 

viktigt vid val av leverantör inom presentreklam och trycksaker. Sortimentet ses som en lite viktigare 

faktor då leverantör av presentreklam ska väljas, även om trycksaker inte kommer långt efter. Den 

skillnad som kan ses, även om den är liten, kan bero på att produkter inom presentreklam kan vara 

egentligen av vilket typ som helst. När det gäller leverantörens erfarenhet värderas denna faktor lika 

högt mellan de två produktkategorierna vilket tyder på att en stor kunskap inom områden krävs för 

att kunna tillgodose kunderna med rätt produkter. Detta bör Tryckföretag Z ha i åtanke vid en 

eventuell expansion av produktsortimentet. 
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6. STRATEGI FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING 

I det avslutande avsnittet presenteras de förslag som denna uppsats ämnar ge. Vidtar Tryckföretag Z 

dessa åtgärder kan det leda till en ökad försäljning. 

Eftersom företag idag värdesätter relationen till sin kund i större utsträckning än tidigare har det 

blivit allt vanligare att anpassa sin marknadsföring och produkt efter den specifika kundens behov. 

Ett naturligt steg i detta resonemang är att förekomsten av tjänster och personlig service har ökat. 

Nästan allt som berör givandet och mottagandet av trycksaker och presentreklam har till syfte att 

vårda en relation. Detta visar även resultatet av denna undersökning där en större del av 

respondenterna använder produkterna i syfte att stärka relationen/marknadsföra sig gentemot sina 

företagskunder och leverantörer än mot sina slutkonsumenter. Inom Business-to-Business är starka 

relationer till var och en av aktörerna mer betydelsefullt än inom Business-to-Consumer. En 

förklaring till detta är att varje enskild företagskund eller leverantör har en mer betydande roll för 

företagets ställning på marknaden jämfört med en enskild slutkonsument i de flesta fall. 

Enligt One-to-One-marketing är ett vinnande koncept att sätta den individuella kunden i fokus där 

denna, i större utsträckning, kan påverka tillverkningsprocessen så att den slutliga produkten är av 

sådan art att den faktiskt efterfrågas. Detta kan även leda till att kunden upplever ett större 

mervärde av den inköpta produkten. Principen går ut på att sälja mer produkter till redan befintliga 

kunder snarare än att sälja standardiserade produkter till så många kunder som möjligt. 

Eftersom Tryckföretag Z har en väl etablerad relation till sina redan befintliga kunder finns här en stor 

möjlighet att i enlighet med One-to-One-marketing sälja fler produkter till dessa. En förutsättning är 

att Tryckföretag Z:s sortiment utökas. One-to-One-marketing handlar som sagt också om att sätta 

den individuella kunden i fokus där specialanpassade produkter och tjänster erbjuds. Detta skulle 

Tryckföretag Z kunna genomföra genom att i samband med en internetbutik även utveckla deras 

kunddatabas. En tjänst där kunden kan logga in på ett eget konto är ett förslag där till exempel 

metoden ”andra som har köpt denna produkt har även köpt…” hade ökat försäljningen. En annan 

möjlighet som skapas genom en mer utvecklad databas är att, liknande ICA:s ”mina varor”, kunna 

framställa kundanpassade erbjudanden och marknadsföring som har en större träffsäkerhet. 

Möjligheten till inköp via internet skulle även öka sätten att inhandla varor på samtidigt som det 

också tillgodoser kunder inom båda produktkategorierna då detta var ett av de inköpssätt som var 

bland det mest efterfrågade. 

Vad undersökningen visar är att respondenterna har en stor efterfrågan på presentreklam – hela 83 

procent av de tillfrågade inhandlade produkter inom denna kategori under år 2009. En utökning av 

sortimentet där presentreklam erbjuds ses som en stor möjlighet. Självklart innebär detta en stor 

satsning utifrån många perspektiv, inte minst krävs marknadsföring som gör kunderna medvetna om 

det nya sortimentet. 

Eftersom produkterna som säljs inom presentreklam kan vara nästintill vad som helst är det en 

svårighet att välja ett sortiment som faktiskt efterfrågas. En lösning till detta problem är att ingå i ett 

samarbete med en underleverantör inom presentreklam och att börja med att sälja till exempel de 2-

3 mest köpta produkterna i undersökningen. Genom att låta grossisten stå för lagerhållningen kan 

Tryckföretag Z på detta sätt undvika onödig och kostsam lagerhållning i deras egna lokaler. 
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Det faktum att tryckeri är Tryckföretag Z kärnverksamhet medför att det finns en stor kunskap inom 

detta område. Vad undersökningen visar är att större delen av respondenterna har fler än en 

leverantör inom trycksaker och att efterfrågan på tryck är stort. Hela 80,1 procent inhandlade kuvert, 

följt efter visitkort, 76,6 procent, och brevpapper, 59,6 procent, under år 2009. Det kan också bero 

på att det inte finns en leverantör som kan tillgodose kundernas olika behov, vilket gör att de tvingas 

söka sig till fler leverantörer. Kapaciteten att tillverka dessa produkter finns redan idag hos 

Tryckföretag Z där kännedomen att dessa produkter tillhandahålls förmodligen är låg hos 

respondenterna. Om begränsningar finns i den maskinella utrustningen skulle detta kunna åtgärdas 

genom att utöka maskinparken med utrustning som uppfyller kraven för produktionen.  

Eftersom personalen är ett företags tunga konkurrensmedel så bör dessa utnyttjas till fullo, speciellt 

då denna undersökning visar positiva siffror kring Tryckföretag Z:s personal – detta kan till exempel 

framhävas marknadsföring. I undersökningen överträffade Tryckföretag Z konkurrenterna inom 

trycksaker där kundernas nöjdhetsgrad, gällande personalens bemötande, produktkunskap och 

tillgänglighet, låg över de medelvärden för hur viktiga faktorerna ansågs vara. Det motsatta var för 

konkurrenterna där nöjdhetsvärdena låg under de värden för hur viktiga faktorerna var. Detta är 

positivt då Tryckföretag Z har en bättre ställning på marknaden än konkurrenterna. Presentreklam 

kunde inte jämföras med konkurrenterna, men om man skulle utgå från de nöjdhetsvärden som 

Tryckföretag Z hade inom trycksaker skulle de även här överträffa kundernas viktighetsvärden och 

nöjdhetsvärden på faktorerna, vilket innebär att de skulle ha goda chanser på marknaden inom 

produktkategorin. 

Viktigt att tänka på för Tryckföretag Z vid en eventuell produktutvidgning av presentreklam är att 

kunderna anser att produktkunskap och tillgänglighet är viktigare inom presentreklam än trycksaker. 

Därför är det av vikt att åtgärda eventuella brister i kunskap om presentreklam samt frigöra 

personalen från arbetsuppgifter som kan skötas på andra sätt, exempelvis låta en internetbutik ta 

hand om de beställningar som är av standardiserad art. På detta sätt får personalen mer tid till andra 

mer tidskrävande ärenden. 

Hur viktigt sortiment och leverantörens erfarenhet var vid valet av leverantör inom 

produktkategorierna var så gott som lika viktiga. Det som Tryckföretag Z bör ha i åtanke vid en 

eventuell sortimentsexpansion är att tillhandahålla produkter som är efterfrågade då sortimentet var 

av stor vikt vid val av leverantör. Även att den leverantör som Tryckföretag Z skulle kunna tänkas 

samarbeta med inom presentreklam har en god erfarenhet som de kan dra nytta av och visa för 

kunderna att de är insatta inom området då erfarenhet också var av vikt. 

Både inom presentreklam och trycksaker fanns det kunder som inte köpt några produkter inom 

kategorierna. Anledningen kunde vara att de inte haft behovet av sådana produkter under förra året, 

men även den rådande lågkonjunkturen kan vara en orsak. För att Tryckföretag Z inte ska tappa 

dessa befintliga kunder är det av vikt att de påminner om deras existens och syns i kundernas vardag 

på olika sätt. Bland de respondenter som svarade på enkäten fanns både nya och gamla kunder där 

det även här gäller för Tryckföretag Z att vårda relationen. En stark relation resulterar förmodligen i 

att risken för att förlora kunden till en konkurrent minskar. 

  



Som kan ses i figur 6.1 är en förutfattad mening att kunderna som idag handlar produkter hos 

Tryckföretag Z ser företaget som en återförsäljare av 

försäljningen på ett år utgörs av de jul

presenteras anser vi att Tryckföret

kunderna gör sina inköp av 

relationsbyggande produkter ses som ett vinnande koncept vilket kan leda till en ökad försäljning.

 

Figur 6.1 – Tryckföretag Z:s förändringsprocess.
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Som kan ses i figur 6.1 är en förutfattad mening att kunderna som idag handlar produkter hos 

Tryckföretag Z ser företaget som en återförsäljare av julkort. Detta baseras på att 80 procent av 

försäljningen på ett år utgörs av de julkort som säljs. Genomförs de åtgärder som i detta avsnitt 

presenteras anser vi att Tryckföretag Z i framtiden istället kan uppfattas som

kunderna gör sina inköp av relationsbyggande produkter. Ett bredare sortiment inom 

er ses som ett vinnande koncept vilket kan leda till en ökad försäljning.

Tryckföretag Z:s förändringsprocess. 
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BILAGA 1 

Enkäten i sin helhet. 

 

Ert företag… 

1. Hur stor omsättning hade Ert företag år 2009?  

2. I vilken typ av stad finns Ert företag i? 

a) Småstad   b) Mellanstor stad  c) Storstad 

(Upp till 30 000 invånare)  (30 000-95 000)  (95 000-) 

3. Inom vilket område är Ert företag verksamt? 

a) Redovisning/revision b) Tillverkande industri c) Fastighetsverksamhet 

d) Handel e) Offentlig förvaltning f) Annat, i så fall vad? 

Vad tycker Ert företag? 

Nedan följer några generella frågor kring Ert företags inköp av presentreklam. 

Med presentreklam menas i den här undersökningen produkter där Er företagslogotyp eller 

annat budskap kopplat till Ert företag är tryckt. 

4. Hur viktigt är följande faktorer vid inköp av produkter inom kategorin presentreklam? 

 Ingen alls viktigt                     Mycket viktigt 

a) Pris 

b) Personalens bemötande  

 

c) Personalens produktkunskap 

 

d) Personalens tillgänglighet 

 

e) Sortimentet 

 

f) Produkten 

 

g) Leverantörens erfarenhet  

! 
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Presentreklam… 

Nedan följer frågor kring Ert företags köpbeteende inom kategorin presentreklam där 

inköpen sker från andra leverantörer än Tryckföretag Z. 

 

5. Vilka av följande produkter inom kategorin presentreklam köpte Ert företag under år 

2009? (Det är möjligt att ange fler än ett alternativ). 

a) Tröjor        b)Badlakan               c) Termos               d) Sportflaska                e) USB-minne          

 f) Pennor              g) Annat, i så fall vad?  

h) Inget? Kryssa i här och hoppa till fråga 12! 

6. På vilket av följande sätt användes de produkter som inköptes under år 2009 inom 

kategorin presentreklam? (Det är möjligt att ange fler än ett alternativ). 

a) Marknadsförings-/relationsbyggande syfte mot konsumentmarknaden 

b) Marknadsförings-/relationsbyggande syfte mot företagskunder 

c) Marknadsförings-/relationsbyggande syfte mot leverantörer 

d) Gåva/present till era egna anställda 

e) Annat syfte, i så fall vad? 

7. På vilket av följande sätt föredrar Ert företag att göra sina inköp av produkter inom 

kategorin presentreklam? 

a) Via telefon    b) Via internet  c) Via postorder          d) I en fysisk butik  

e) Besök av säljare f) Annat, i så fall hur?  

8. Hur många leverantörer under år 2009 hade Ert företag inom kategorin presentreklam?  

 

9. Hur många gånger under år 2009 anlitade Ert företag en ny leverantör inom kategorin 

presentreklam?  

10. Hur stor del av er omsättning under år 2009 spenderade Ert företag totalt på produkter 

inom kategorin presentreklam? 

a) Upp till 0,5 %   b) 0,5-1 % c) 1-2 % d) 2-5 % e) Över 5 % 

  

! 
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11. Hur nöjda är Ert företag med följande faktorer vid inköp av produkter inom kategorin 

presentreklam? 

 Inte alls nöjda  Mycket nöjda 

a) Pris 

 

b) Personalens bemötande  

 

c) Personalens produktkunskap 

 

d) Personalens tillgänglighet 

 

e) Sortimentet 

 

f) Produkten 

 

g) Leverantörens erfarenhet 

Vad tycker Ert företag? 

Nedan följer några generella frågor kring Ert företags inköp av trycksaker. 

Med trycksaker menas i den här undersökningen produkter som används av Ert företag för 

eget bruk eller utanför företaget, såsom visitkort, brevpapper, kuvert (med er 

företagslogotyp) osv.. 

 

12. Hur viktigt är följande faktorer vid inköp av produkter inom kategorin trycksaker? 

 Ingen alls viktigt                     Mycket viktigt 

a) Pris 

 

b) Personalens bemötande  

 

c) Personalens produktkunskap 

 

d) Personalens tillgänglighet 

e) Sortimentet 

 

f) Produkten 

 

g) Leverantörens erfarenhet 

! 
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Trycksaker… 

Nedan följer frågor kring Ert företags köpbeteende inom kategorin trycksaker där inköpen 

sker från andra leverantörer än Tryckföretag Z. 

 

13. Vilka av följande produkter inom kategorin trycksaker köpte Ert företag under år 2009? 

(Det är möjligt att ange fler än ett alternativ). 

a) Kuvert b) Visitkort c) Brevpapper d) Kalender  
e) Specialanpassade för Ert företag i marknadsförings-/relationsbyggande syfte 

f) Jul-/sommar-/påskkort eller liknande  

g) Annat, i så fall vad?  

h) Inget? Kryssa i här och hoppa till fråga 20! 

14. På vilket av följande sätt användes de produkter som inköptes under år 2009 inom 

kategorin trycksaker? (Det är möjligt att ange fler än ett alternativ). 

a) Marknadsförings-/relationsbyggande syfte mot konsumentmarknaden 

b) Marknadsförings-/relationsbyggande syfte mot företagskunder 

c) Marknadsförings-/relationsbyggande syfte mot leverantörer 

d) Gåva/present till era egna anställda 

e) Annat syfte, i så fall vad? 

15. På vilket av följande sätt föredrar Ert företag att göra sina inköp av produkter inom 

kategorin trycksaker? 

a) Via telefon    b) Via internet  c) Via postorder          d) I en fysisk butik  

e) Besök av säljare f) Annat, i så fall hur?  

16. Hur många leverantörer under år 2009 hade Ert företag inom kategorin trycksaker?  

 

17. Hur många gånger under år 2009 anlitade Ert företag en ny leverantör inom kategorin 

trycksaker?  

  

! 
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18. Hur stor del av er omsättning under år 2009 spenderade Ert företag totalt på produkter 

inom kategorin trycksaker? 

a) Upp till 0,5 %   b) 0,5-1 % c) 1-2 % d) 2-5 % e) Över 5 % 

19. Hur nöjda är Ert företag med följande faktorer vid inköp av produkter från andra 

leverantörer än Tryckföretag Z inom kategorin trycksaker? 

 Inte alls nöjda  Mycket nöjda 

a) Pris 

 

b) Personalens bemötande  

 

c) Personalens produktkunskap 

 

d) Personalens tillgänglighet 

e) Sortimentet 

 

f) Produkten 

 

g) Leverantörens erfarenhet 

Tryckföretag Z… 

Nedan följer några frågor som berör Tryckföretag Z specifikt. 

 

20. Hur nöjda är Ert företag med följande faktorer vid inköp av produkter inom kategorin 

trycksaker från Tryckföretag Z? Inte alls nöjda  Mycket nöjda 

a) Pris 

 

b) Personalens bemötande  

 

c) Personalens produktkunskap 

 

d) Personalens tillgänglighet 

e) Sortimentet 

 

f) Produkten 

 

g) Leverantörens erfarenhet 

! 
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21. Hur många år har Ert företag varit kund hos Tryckföretag Z?  

22. Hur många gånger har Ert företag handlat produkter hos Tryckföretag Z?  

       Om Ni har handlat endast en gång, kryssa här och hoppa till fråga 24! 

 

23. Hur ser Ert företags återköp ut av produkter hos Tryckföretag Z? 

Standardiserade med Specialanpassade till det 

få förändringar specifika tillfället 

 

24. Vilka av dessa tjänster har Ert företag utnyttjat hos Tryckföretag Z? (Det är möjligt att 

ange fler än ett alternativ).  

a) Kort där pengar skänks till välgörenhet 

 

b) Adresstjänst där Tryckföretag Z sköter utskicken till slutanvändaren 

 

c) Tryckföretag Z:s personliga service 

 

d) Möjligheten till foliering/individuella signaturer/unika motiv på produkten  

 

e) Annat, i så fall vad?  

 

25. Hur viktiga är följande tjänster för Ert företag? 

 Ingen alls viktigt                   Mycket viktigt 

a) Kort där pengar skänks 

till välgörenhet 

 

b) Adresstjänst där Tryckföretag Z 

sköter utskicken till slutanvändaren 

 

c) Tryckföretag Z:s personliga service 

 

d) Möjligheten till foliering/ 

individuella signaturer/ 

unika motiv på produkten  

 

  



 
54 

BILAGA 2 

Sammanställning av enkätsvar. 

Totalen på nedanstående utgörs av 47 respondenter. 

1. Hur stor 

omsättning har Ert 

företag? 

    

 

51000 - 1Mkr 2-50 Mkr 
51-150 
Mkr 151-1000 Mkr 

1001 Mkr - 137 
Miljarder Bortfall 

6,4% 19,1% 17,0% 21,3% 8,5% 27,7% 
 

2) I vilken typ av stad finns Ert företag i? 
  Småstad Mellanstor stad Storstad 

42,6% 8,5% 48,9% 

 

3) Inom vilket 
område är Ert företag 
verksamt? 

     
Redovisning/revision 

Tillverkande 
industri Fastighetsverksamhet Handel 

Offentlig 
förvaltning Annat 

8,5% 34,0% 2,1% 14,9% 6,4% 34,0% 
 

4a) Hur viktigt är pris vid 
inköp av presentreklam? 

   Inte alls viktigt Lite viktigt Viktigt Mycket viktigt 

2,1% 19,1% 40,4% 38,3% 
 

4b) Hur viktigt är personalens 
bemötande vid inköp av 
presentreklam? 

   Inte alls viktigt Lite viktigt Viktigt Mycket viktigt 

0,0% 4,3% 21,3% 74,5% 
 

4c)Hur viktigt är 
personalens 
produktkunskap vid inköp 
av presentreklam? 

    Inte alls viktigt Lite viktigt Viktigt Mycket viktigt Bortfall 

0,0% 2,1% 21,3% 74,5% 2,1% 
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4d) Hur viktig är personalens 
tillgänglighet vid inköp av 
presentreklam? 

   Inte alls viktigt Lite viktigt Viktigt Mycket viktigt 

0,0% 2,1% 31,9% 66,0% 
 

4e)Hur viktigt är sortimentet 
vid inköp av presentreklam? 

   Inte alls viktigt Lite viktigt Viktigt Mycket viktigt 

0,0% 2,1% 38,3% 59,6% 
 

4f)Hur viktig är produkten 
vid inköp av 
presentreklam? 

    Inte alls viktigt Lite viktigt Viktigt Mycket viktigt Bortfall 

0,0% 0,0% 19,1% 78,7% 2,1% 
 

4g) Hur viktig är 
leverantörens erfarenhet vid 
inköp av presentreklam? 

   Inte alls viktigt Lite viktigt Viktigt Mycket viktigt 

0,0% 10,6% 40,4% 48,9% 
 

5) Vilka 
produkter inom 
presentreklam 
har köpts in 
under år 2009? 

       
Tröjor Badlakan Termos Sportflaska 

USB-
minne Pennor Annat 

Ingen 
presentreklam 

40,4% 25,5% 12,8% 17,0% 22,0% 68,1% 42,6% 17,0% 
 

Totalen på nedanstående utgörs av 39 stycken respondenter. 

6) På vilket sätt används 
produkterna inom 
presentreklam? 

    Konsumentmarknaden Företagskunder Leverantörer Gåva till anställda Annat 

17,9% 79,5% 25,6% 56,4% 10,3% 
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7) På vilket sätt 
föredrar Ert företag 
att göra inköp av 
produkter inom 
presentreklam? 

      

Telefon Internet Postorder Fysisk butik 

Besök 
av 
säljare Annat Bortfall 

17,9% 28,2% 0,0% 20,5% 17,9% 10,3% 5,1% 
 

8) Hur många 
leverantörer av 
presentreklam hade 
Ert företag under år 
2009? 

     

Ingen 
1 
leverantör 

2 
leverantörer 3 leverantörer 

4 
leverantörer 
eller fler Bortfall 

2,6% 20,5% 25,6% 25,6% 15,4% 10,3% 
 

9)Hur många gånger har 
Ert företag anlitat en ny 
leverantör under år 
2009? 

    Inte bytt leverantör 1 gång 2 gånger Fler än 2 gånger Bortfall 

53,9% 20,5% 7,7% 5,1% 12,8% 
 

10) Hur stor del av 
omsättningen 
spenderade Ert 
företag totalt på 
presentreklam? 

     Upp till 0,5% 0,5-1% 1-2% 2-5% Över 5% Bortfall 

66,7% 12,8% 0,0% 0,0% 0,0% 20,5% 
 

11a) Hur nöjda är Ert 
företag med priset vid 
inköp av presentreklam? 

    Inte alls nöjda Ok Nöjda Mycket nöjda Bortfall 

0,0% 25,6% 46,2% 23,1% 5,1% 
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11b) Hur nöjda är Ert 
företag med personalens 
bemötande vid inköp av 
presentreklam? 

    Inte alls nöjda Ok Nöjda Mycket nöjda Bortfall 

0,0% 0,0% 43,6% 51,3% 5,1% 
 

11c) Hur nöjda är Ert 
företag med personalens 
produktkunskap vid inköp 
av presentreklam? 

    Inte alls nöjda Ok Nöjda Mycket nöjda Bortfall 

0,0% 10,3% 35,9% 48,7% 5,1% 
 

11d)Hur nöjda är Ert 
företag med personalens 
tillgänglighet vid inköp av 
presentreklam? 

    Inte alls nöjda Ok Nöjda Mycket nöjda Bortfall 

0,0% 5,1% 51,3% 38,5% 5,1% 
 

11e)Hur nöjda är Ert 
företag med sortimentet 
vid inköp av 
presentreklam? 

    Inte alls nöjda Ok Nöjda Mycket nöjda Bortfall 

0,0% 7,7% 46,2% 41,0% 5,1% 
 

11f)Hur nöjda är Ert 
företag med produkten 
vid inköp av 
presentreklam? 

    Inte alls nöjda Ok Nöjda Mycket nöjda Bortfall 

0,0% 0,0% 43,6% 51,3% 5,1% 
 

11g) Hur nöjda är Ert 
företag med 
leverantörens erfarenhet 
vid inköp av 
presentreklam? 

    Inte alls nöjda Ok Nöjda Mycket nöjda Bortfall 

0,0% 10,3% 33,3% 48,7% 7,7% 
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Totalen nedan utgörs av 47 stycken respondenter. 

12a) Hur viktigt är priset 
vid inköp av trycksaker? 

    Inte alls viktigt Lite viktigt Viktigt Mycket viktigt Bortfall 

4,3% 4,3% 42,6% 42,6% 6,4% 
 

12b)Hur viktigt är 
personalens bemötande 
vid inköp av trycksaker? 

    Inte alls viktigt Lite viktigt Viktigt Mycket viktigt Bortfall 

0,0% 4,3% 29,8% 59,6% 6,4% 
 

12c) Hur viktigt är 
personalens 
produktkunskap vid inköp 
av trycksaker? 

    Inte alls viktigt Lite viktigt Viktigt Mycket viktigt Bortfall 

0,0% 0,0% 34,0% 59,6% 6,4% 
 

12d) Hur viktigt är 
personalens tillgänglighet 
vid inköp av trycksaker? 

    Inte alls viktigt Lite viktigt Viktigt Mycket viktigt Bortfall 

0,0% 2,1% 34,0% 57,4% 6,4% 
 

12e)Hur viktigt är 
sortimentet vid inköp av 
trycksaker? 

    Inte alls viktigt Lite viktigt Viktigt Mycket viktigt Bortfall 

0,0% 0,0% 36,2% 57,4% 6,4% 
 

12f)Hur viktig är 
produkten vid inköp av 
trycksaker? 

    Inte alls viktigt Lite viktigt Viktigt Mycket viktigt Bortfall 

0,0% 0,0% 21,3% 72,3% 6,4% 
 

12g) Hur viktigt är 
leverantörens erfarenhet 
vid inköp av trycksaker? 

    Inte alls viktigt Lite viktigt Viktigt Mycket viktigt Bortfall 

0,0% 4,3% 36,2% 53,2% 6,4% 
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13) Vilka trycksaker köpte 
Ert företag under år 2009? 

   Kuvert Visitkort Brevpapper Kalender 

85,1% 76,6% 59,6% 42,6% 

Specialanpassade 
produkter 

Jul-/påsk-
/sommarkort eller 
liknande Annat 

Inga inköp av tryck under 
år 2009 

57,4% 40,4% 14,9% 8,5% 
 

Totalen på nedanstående utgörs av 43 stycken respondenter. 

14)På vilket sätt används 
de inköpta trycksakerna? 

    Konsumentmarknaden Företagskunder Leverantörer Gåva till anställda Annat 

25,6% 88,4% 34,9% 20,9% 11,6% 
 

15) På vilket sätt 
föredrar Ert företag 
att göra inköp av 
trycksaker? 

      

Telefon Internet Postorder Fysisk butik 

Besök 
av 
säljare Annat Bortfall 

27,9% 37,2% 0,0% 0,0% 9,3% 16,3% 9,3% 
 

16) Hur många 
leverantörer av 
trycksaker hade Ert 
företag under år 
2009? 

     
Ingen 

1 
leverantör 

2 
leverantörer 3 leverantörer 

4 eller fler 
leverantörer Bortfall 

2,3% 16,3% 34,9% 16,3% 9,3% 20,9% 
 

17) Hur många gånger 
anlitade ert företag en ny 
leverantör under år 
2009? 

    Inte bytt leverantör 1 gång 2 gånger Fler än 2 gånger Bortfall 

53,5% 16,3% 7,0% 4,7% 18,6% 
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18) Hur stor del av 
omsättningen 
spenderar Ert företag 
på trycksaker? 

     Upp till 0,5% 0,5-1% 1-2% 2-5% Över 5% Bortfall 

51,2% 16,3% 11,6% 0,0% 0,0% 20,9% 
 

19a) Hur nöjda är Ert 
företag med priset vid 
inköp trycksaker från 
andra leverantörer än 
Tryckföretag Z? 

    Inte alls nöjda Ok Nöjda Mycket nöjda Bortfall 

0,0% 9,3% 51,2% 30,2% 9,3% 
 

19b)Hur nöjda är Ert 
företag med personalens 
bemötande vid inköp av 
trycksaker från andra 
leverantörer än 
Tryckföretag Z? 

    Inte alls nöjda Ok Nöjda Mycket nöjda Bortfall 

0,0% 2,3% 41,9% 46,5% 9,3% 
 

19c)Hur nöjda är ni med 
personalens 
produktkunskap vid inköp 
av trycksaker från andra 
leverantörer än 
Tryckföretag Z 

    Inte alls nöjda Ok Nöjda Mycket nöjda Bortfall 

0,0% 2,3% 41,9% 46,5% 9,3% 
 

19d)Hur nöjda är Ert 
företag med personalens 
tillgänglighet vid inköp av 
trycksaker från andra 
leverantörer än 
Tryckföretag Z? 

    Inte alls nöjda Ok Nöjda Mycket nöjda Bortfall 

0,0% 4,7% 37,2% 48,8% 9,3% 
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19e)Hur nöjda är Ert 
företag med sortiment 
vid inköp av trycksaker 
från andra leverantörer 
än Tryckföretag Z? 

    Inte alls nöjda Ok Nöjda Mycket nöjda Bortfall 

0,0% 0,0% 44,2% 46,5% 9,3% 
 

19f)Hur nöjda är Ert 
företag med den inköpta 
produkten från andra 
leverantörer än 
Tryckföretag Z? 

    Inte alls nöjda Ok Nöjda Mycket nöjda Bortfall 

0,0% 0,0% 34,9% 55,8% 9,3% 
 

19g) Hur nöjda är Ert 
företag med 
leverantörens erfarenhet 
vid inköp av trycksaker 
från andra leverantörer 
än Tryckföretag Z? 

    Inte alls nöjda Ok Nöjda Mycket nöjda Bortfall 

0,0% 0,0% 39,5% 48,8% 11,6% 
 

Totalen på nedanstående utgörs av 47 stycken respondenter. 

20a) Hur nöjda är Ert 
företag med priset vid 
inköp av trycksaker från 
Tryckföretag Z? 

    Inte alls nöjda Ok Nöjda Mycket nöjda Bortfall 

0,0% 12,8% 55,3% 29,8% 2,1% 
 

20b) Hur nöjda är Ert 
företag med Tryckföretag 
Z:s personals 
bemötande? 

    Inte alls nöjda Ok Nöjda Mycket nöjda Bortfall 

0,0% 0,0% 17,0% 80,9% 2,1% 
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20c) Hur nöjda är Ert 
företag med Tryckföretag 
Z:s personals 
produktkunskap? 

    Inte alls nöjda Ok Nöjda Mycket nöjda Bortfall 

0,0% 0,0% 21,3% 76,6% 2,1% 
 

20d)Hur nöjda är Ert 
företag med Tryckföretag 
Z:s personals 
tillgänglighet? 

    Inte alls nöjda Ok Nöjda Mycket nöjda Bortfall 

0,0% 0,0% 21,3% 76,6% 2,1% 
 

20e) Hur nöjda är Ert 
företag med Tryckföretag 
Z:s sortiment? 

    Inte alls nöjda Ok Nöjda Mycket nöjda Bortfall 

0,0% 4,3% 44,7% 46,8% 4,3% 
 

20f)Hur nöjda är Ert 
företag med den inköpta 
produkten från 
Tryckföretag Z? 

    Inte alls nöjda Ok Nöjda Mycket nöjda Bortfall 

0,0% 0,0% 27,7% 68,1% 4,3% 
 

20g) Hur nöjda är Ert 
företag med Tryckföretag 
Z:s erfarenhet? 

    Inte alls nöjda Ok Nöjda Mycket nöjda Bortfall 

0,0% 0,0% 31,9% 63,8% 4,3% 
 

21) Hur många år har 
Ert företag varit kund 
hos Tryckföretag Z? 

     
1 år 2 år 3 år Fler än 3 år 

Fler än 
10 år Bortfall 

14,9% 2,1% 4,3% 23,4% 31,9% 23,4% 
 

  



 
63 

22) Hur många gånger 
har Ert företag 
handlat från 
Tryckföretag Z? 

     
1 gång 2-5 gånger 

6-10 
gånger 11- 

Minst en 
gång/år Bortfall 

12,8% 27,7% 12,8% 12,8% 12,8% 21,3% 
 

Totalen på nedanstående utgörs av 42 stycken respondenter. 

23) Hur ser Ert 
företags återköp ut 
hos Tryckföretag Z? 

    
Standardiserade 
med få förändringar 

Standardiserade 
med många 
förändringar 

Specialanpassade 
med få förändringar 

Specialanpassade 
med många 
förändringar Bortfall 

35,7% 19,0% 19,0% 16,7% 9,5% 
 

Totalen på nedanstående utgörs av 47 stycken respondenter. 

24) Vilka tjänster Ert 
företag utnyttjat hos 
Tryckföretag Z? 

    

Välgörenhet Adresstjänst 

Tryckföretag Z:s 
personliga 
service 

Möjligheten till 
foliering/individuella 
signaturer/unika motiv på 
kort Annat 

44,7% 8,5% 25,5% 36,2% 17,0% 
 

25a) Hur viktigt är 
välgörenhet för Ert 
företag? 

    Inte alls viktigt Lite viktigt Viktigt Mycket viktigt Bortfall 

25,5% 25,5% 29,8% 14,9% 4,3% 
 

25b) Hur viktigt är 
adresstjänst för Ert 
företag? 

    Inte alls viktigt Lite viktigt Viktigt Mycket viktigt Bortfall 

57,4% 23,4% 2,1% 8,5% 8,5% 
 

  



 
64 

25c) hur viktig är 
Tryckföretag Z:s 
personliga service 

    Inte alls viktigt Lite viktigt Viktigt Mycket viktigt Bortfall 

6,4% 8,5% 36,2% 40,4% 8,5% 
 

25d) Hur viktigt är möjligheten till 
foliering/individuella signaturer/unika 
motiv på kort 

   Inte alls viktigt Lite viktigt Viktigt Mycket viktigt Bortfall 

21,3% 21,3% 27,7% 21,3% 8,5% 
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BILAGA 3 

Executive summary. 

”80 procent av Tryckföretag Z:s försäljning under ett år sker i 

samband med jul & resultatet år 2009 var negativt.”  

Undersökningen 

Enkätundersökningen som genomfördes, vilken 47 respondenter deltog i, hade till syfte att beskriva 

Tryckföretag Z:s befintliga kunders köpbeteende av trycksaker och presentreklam samt se hur deras 

leverantörsrelationer såg ut. Detta för att i sin tur leda fram till de förslagsvisa åtgärder som 

Tryckföretag Z kan vidta för att skapa en ökad försäljning. 

Resultat 

De respondenter som deltog i undersökningen bestod av företag från vitt skilda yrkesområden, bland 

annat tillverkande industri, offentlig förvaltning, byggtjänster och juridiska tjänster. Även deras 

omsättning bestod av en bred spridning där 51 000 kronor i omsättning år 2009 var lägst och 137 

miljarder var det företag med högst omsättning. Respondenterna utgjordes av både gamla och nya 

kunder, där det är viktigt att vårda de både typerna för att bevara och skapa långa och starka 

relationer. 

Undersökningen visade att större delen av respondenterna använder de inköpta produkterna i 

relationsbyggande-/marknadsföringssyfte gentemot sina företagskunder, 79,5 procent vid inköp av 

presentreklam och 90,7 procent vid trycksaker. Vidare visade undersökningen att de två 

dominerande sätten att göra sina inköp på är via internet och telefon, inom både presentreklam och 

trycksaker. När det gäller presentreklam var det en betydligt större del, 20,5 procent jämfört med 0 

procent för trycksaker som var föredrog att göra sina inköp av dessa produkter i en fysisk butik. Med 

en internetbutik skulle kunderna kunna utföra enklare beställningar av standardprodukter samtidigt 

som företagsanpassade erbjudanden med hjälp av företagets databas skulle möjliggöras. 

Internetbutiken skulle även innebära att personalens kompetens och tid används bättre och till 

försäljning av mer komplexa produkter.  

När det gällde hur nöjda respondenterna var med personalens bemötande, produktkunskap och 

tillgänglighet hos deras leverantörer av presentreklam respektive trycksaker var det ett glädjande 

resultat för Tryckföretag Z – inom samtliga av dessa aspekter gavs högsta medelbetyget till 

Tryckföretag Z. 

Enligt undersökningen var de produkter som kunderna köpte mest av pennor, tröjor samt annat 

(jackor, ryggsäckar med mera) inom presentreklam. Inom trycksaker var kuvert och visitkort 

dominerande. Diverse kort som företaget säljer mest av idag hamnade relativt långt ner på 

inköpslistan. Detta påvisar att en efterfrågan finns av presentreklam hos kunderna och att 

Tryckföretag Z skulle kunna utöka sortimentet inom denna produktkategori. Eftersom många kunder 

köper trycksaker som används i den dagliga verksamheten, såsom kuvert bör större fokus läggas på 



dessa i sortimentet för att öka försäljningen. Undersökningen visar vad kunderna faktis

ger Tryckföretaget en möjlighet att sälja sådana produkter som de efterfrågar samtidigt som de kan 

sälja mer till en och samma kund.

Cirka hälften av kunderna har mellan 2

Det kan bero på att efterfrågan är så pass stor att inte en leverantör räcker för att tillgodose 

efterfrågan eller att det inte finns en leverantör som har alla de produkter som kunderna efterfrågar 

utan de tvingas vända sig till andra leverantörer för att kunna köp

Tryckföretaget har en stor möjlighet att tillgodose kundernas olika behov genom att utöka 

sortimentet som baseras på deras köpbeteende, vilket kan leda till att antalet leverantörer minskar 

hos kunderna och att de blir mer lojala 

Gällande hur viktigt sortimentet och leverantörens erfarenhet 

inom produktkategorierna var sortimentet lite viktigare vid 

inköp av presentreklam än vid trycksaker. Leverantörens 

erfarenhet var lika viktigt inom k

sortimentsexpansion bör Tryckföretag Z ha detta i åtanke 

och erbjuda sådana produkter som kunderna efterfrågar

Vid ett eventuellt samarbete med en underleverantör inom 

presentreklam är det av vikt att välja en

erfarenhet. 

Åtgärder 

Som kan ses i figuren är en förutfattad 

mening att kunderna som idag handlar 

produkter hos Tryckföretag Z ser företaget 

som en återförsäljare av julkort

baseras på att 80 procent av försäljningen 

på ett år utgörs av de julkort som säljs. 

Genomförs de åtgärder som i detta avsnitt 

presenteras anser vi att Tryckföretag Z i 

framtiden istället kan uppfattas s

sina inköp av relationsbyggande produkter

Ett bredare sortiment inom relationsbyggande produkter ses 

som ett vinnande koncept vilket kan leda till en ökad 

försäljning. 
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dessa i sortimentet för att öka försäljningen. Undersökningen visar vad kunderna faktis

ger Tryckföretaget en möjlighet att sälja sådana produkter som de efterfrågar samtidigt som de kan 

sälja mer till en och samma kund. 

Cirka hälften av kunderna har mellan 2-3 stycken leverantörer inom trycksaker och presentreklam. 

ro på att efterfrågan är så pass stor att inte en leverantör räcker för att tillgodose 

efterfrågan eller att det inte finns en leverantör som har alla de produkter som kunderna efterfrågar 

utan de tvingas vända sig till andra leverantörer för att kunna köpa de olika produkterna.  

Tryckföretaget har en stor möjlighet att tillgodose kundernas olika behov genom att utöka 

sortimentet som baseras på deras köpbeteende, vilket kan leda till att antalet leverantörer minskar 

hos kunderna och att de blir mer lojala till Tryckföretag Z. 

Gällande hur viktigt sortimentet och leverantörens erfarenhet 

inom produktkategorierna var sortimentet lite viktigare vid 

inköp av presentreklam än vid trycksaker. Leverantörens 

inom kategorierna.  Vid en 

expansion bör Tryckföretag Z ha detta i åtanke 

erbjuda sådana produkter som kunderna efterfrågar. 

samarbete med en underleverantör inom 

presentreklam är det av vikt att välja en leverantör med god 

ses i figuren är en förutfattad 

mening att kunderna som idag handlar 

produkter hos Tryckföretag Z ser företaget 

julkort. Detta 

baseras på att 80 procent av försäljningen 

på ett år utgörs av de julkort som säljs. 

der som i detta avsnitt 

presenteras anser vi att Tryckföretag Z i 

framtiden istället kan uppfattas som ett företag där kunderna gör 

relationsbyggande produkter.  

Ett bredare sortiment inom relationsbyggande produkter ses 

ept vilket kan leda till en ökad 

dessa i sortimentet för att öka försäljningen. Undersökningen visar vad kunderna faktiskt köper vilket 

ger Tryckföretaget en möjlighet att sälja sådana produkter som de efterfrågar samtidigt som de kan 

3 stycken leverantörer inom trycksaker och presentreklam. 

ro på att efterfrågan är så pass stor att inte en leverantör räcker för att tillgodose 

efterfrågan eller att det inte finns en leverantör som har alla de produkter som kunderna efterfrågar 

a de olika produkterna.  

Tryckföretaget har en stor möjlighet att tillgodose kundernas olika behov genom att utöka 

sortimentet som baseras på deras köpbeteende, vilket kan leda till att antalet leverantörer minskar 


