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Förord 

Vi vill börja med att tacka DHL Freight i Eskilstuna som medverkat i studien och låtit oss 

undersöka företagets tillämpning i innovation och hur företaget agerar för att generera 

kundvärde till privatpersoner. Vi vill rikta ett särskilt tack till platschefen och administratören 

på DHL Freight i Eskilstuna och även till de privatkunder som medverkat i studien. Vår 

handledare har varit ett viktigt stöd i arbetet och därför vill vi även tacka Erik Lindhult. 

 

Betty Westin 

Johnny Giang 
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Titel: Värde och upplevelse inom ett logistikföretag: Effektivisering av upplevelsen och 

värdet genom inverkan av innovation. 
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Frågeställning:   

Hur kan DHL Freight i Eskilstuna genom inkrementella innovativa lösningar leverera ett 

högre kundvärde samt bättre kundupplevelse i den del av logistikprocessen som skapar 

kundvärde för privatpersoner?  

Syfte: 

Syftet med denna undersökning är att undersöka och ge förslag på hur DHL Freight i 

Eskilstuna kan generera kundvärde och kundupplevelse för DHLs privata kunder genom 

innovationstänk. 

 

Metod: 

En kvalitativ metod har använts genom studien som också är en samproduktion med DHL 

Freight i Eskilstuna. Det empiriska materialet samlades in genom semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer, deltagare för intervjuerna var två respondenter på DHL i Eskilstuna 

med befattningarna platschef och administratör, samt intervjuades åtta kunder som fått 

leveranser från DHL. Ansatsen har varit induktiv. 

Slutsatser: 

För att ett logistikföretag som DHL Freight i Eskilstuna ska generera högre kundvärde och 

bättre kundupplevelser behöver företaget öka möjligheterna till inkrementell innovation. I 

dagsläget är innovationsgraden lokalt nästan obefintlig. Det är nödvändigt för ett företag att 

vara förberedda på att identifiera kunders efterfrågan och behov som ligger till grund för de 

innovativa lösningarna. Aktiviteter behöver utvecklas för att detta ska vara möjligt. För att 

kunna skapa tjänsteinnovation finns fyra viktiga punkter att ta hänsyn till. Att ändra kunders 

uppfattning om företaget är svårt men inte omöjligt, dock behöver företaget ta fram en 

verklighetsbild för att kunna utgå från denna. Kundens roll är den väsentligaste att utgå ifrån 

och därför är den realistiska verklighetsbilden viktig. 

  



 

Abstract 

 

Title: Value and Experience within a logistics company: Increasing efficiency on experience 

and value with an impact from innovation. 

 

Author: Johnny Giang & Betty Westin 

Supervisor: Erik Lindhult 

Subject: Innovation 

Date: 2016-03-03 

Keywords: Innovation, logistics, process, service innovation, customer value, customer 

experience. 

 

Research question:  

How can DHL Freight in Eskilstuna, by applying incremental innovations generate a higher 

customer value and customer experience in the part where the logistics process creates 

customer value for individuals? 

Purpose:  

The purpose with this study is to do a research and generate suggestions to as how DHL 

Freight in Eskilstuna can generate, by using innovation customer value and customer 

experience for DHL’s private customers. 

 

Method:  
A qualitative method has been used in this study, this study is also a co-production with DHL 

Freight in Eskilstuna. The empirical material has been collected by doing semi-structured 

qualitative interviews, the individuals who have participated in the interviews are two 

respondents from DHL in Eskilstuna. These two has the roles of ‘Site manager’ and 

‘administrator’. Eight individuals, who’s affiliated with DHL as customers have also 

participated in the interviews. The study has used an inductive method. 

 

Conclusions:  

If a logistics company such as DHL Freight in Eskilstuna wants to generate a higher customer 

value and customer experience, the company has to increase the possibilities for incremental 

innovations. The levels of innnovation within the local sites are almost non existent. It is 

neccessary for for a company to be prepared to identify customers’ demands and needs which 

can be used as a base for innovative solutions, activities needs to be developed in order to 

make it possible. In order to be able to create service innovation, four important factors has to 

be considered and adapted to. To change customers’ perceptions regarding the company is 

challenging but not impossible, the company has to acquire a reality based picture in order to 

be able to utilize and proceed with it. The customer’s role is the most suitable factor to 

proceed from. Therefore, the realistic picture of reality is important.  
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1. Inledning 

Här presenteras den bakgrund som stödjer valet av frågeställning samt syftet med uppsatsen. 

Även innovationsbidrag och avgränsning redovisas i denna del av studien. 

1.1  Bakgrund 

Enligt Harding (1998) har kundservice stått i framkant inom logistikmarknaden. Kundservice 

har illustrerats som ett primärt behov för företag där kunden står i centrum och företagen 

måste tillfredsställa kunden med kvalité. (Harding, 1998) Innovation spelar en avgörande roll 

för många företag, inte minst inom logistikservice-baserade företag, dock har logistikföretag 

med sin forskning exkluderat innovation och ignorerat det som koncept för 

marknadsmöjligheter. (Flint, Larsson, Gammelgaard & Mentzer, 2005) Även Scott 

(2009)  nämner bristen på uppmärksamhet för teorier angående innovation och logistik. 

Tjänste- och serviceinnovation är inriktat till att förbättra kundupplevelse och höja 

kundvärdet. 

 

Sheffi (1990) säger att logistikleverantörstjänsten, som formellt utmärkts som en ny industri 

på slutet av 1980-talet, har blivit väletablerad. En undersökning som utfördes av Langley och 

Capgemini (2007) belyser många kunders missnöje över tjänsterna då logistikleverantörerna 

inte lyckats leverera en tillräckligt pålitlig och kostnadseffektiv tjänst som innebär en bra 

kundupplevelse. Teorier och lösningar på problem krävs för att logistikleverantörer ska kunna 

erhålla en konkurrenskraftig position på marknaden (Wong & Karia, 2010) 

 

I samband med internets framfart har internet-handeln fått en allt viktigare roll inom handeln. 

Teknologin utvecklas hela tiden vilket betyder att internet effektiviseras kontinuerligt. Det har 

lett till att internet-handeln fortsättningsvis kunnat erhålla ett större inflytande på marknaden. 

Det påverkar servicebaserade företag både genom transport och antalet leveranser till 

privatkunder. (Freund & Weinhold, 2004) 

 

Värdeskapande i processinnovation är att exempelvis göra en process mer kostnads- och 

tidseffektiv, vilket också är syftet med processinnovationen (Kristensson, Gustafsson & 

Witell, 2014). Likställandet av kostnadseffektiviteten och konkurrenskraftsnivån vid 

generering av tjänst definieras av Langley & Holcomb (1992) som det traditionella tankesättet 

angående logistikkoncept. Sådan karaktär av likställande reflekterar enligt Langley & 

Holcomb (1992) en kundorienterad filosofi där alla aspekter integreras genom förutbestämda 

optimala priser för den individuella kunden. Langley & Holcomb (1992) redogör även för 

vikten av att ha ett nytt tankesätt av strategisk karaktär på ett sätt som leder till bättre 

kundvärde och starkare konkurrenskraft för organisationen. 

 

Inkrementella innovationer definieras som mindre än radikala innovationer. De radikala kan 

förändra spelreglerna för en hel bransch då däremot inkrementella ofta avser till att förbättra 

redan existerande processer i ett företag. Dessa inkrementella innovationer är viktiga för 

företag och kan innebära stora konkurrensfördelar. ( Flint et al 2005, Tidd & Bessant, 2013) 
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1.2 Om företaget 

Adrian Dalsey, Larry Hillblom och Robert Lynn startade år 1969 företaget DHL. 

Ursprungligen var företaget ett kurirservice-företag mellan Honolulu och San Francisco i 

USA. Idag är det ett transport- och logistikföretag som erbjuder hantering av information och 

betalningar samt transport av gods. I över 200 länder kan företag och privatpersoner finna 

DHL, företaget har sitt globala och europeiska huvudkontor i Bonn, Tyskland. I Bonn finns 

även företagets innovationscenter där fokus ligger på innovation och forskning. (DHL.se, 

2015) Företaget är en affärsverksamhet som erbjuder transporter både inrikes och utrikes där 

spårbarheten samt precisionen är hög. För privatpersoner erbjuds pakettjänster genom DHL 

Service Point-ombud som är ett rikstäckande nätverk. I den nya strategin som DHL har fram 

tills år 2020 är ett starkt mål att bli ledande med kundcentrering inom branschen (DHL.se, 

2015). 

1.3 Problemdiskussion 

De flesta litteraturer är inriktade till produktinnovation samtidigt som serviceinriktad 

innovation har under den senaste tiden inte fått någon uppmärksamhet i jämförelse gällande 

teorier och litteraturer. (Hanif & Rastan, 2012) Detsamma säger Flint et al (2005) att mycket 

teoretiska referenser fokuserar på produktinnovation men även på högteknologisk innovation. 

Service- och tjänsteinnovation har fått mindre observans men nyligen har speciellt 

Skandinavien givit dessa ökad uppmärksamhet. (Flint et al, 2005)  

 

Samtidigt har en ny kundgrupp expanderat och ställt logistikföretag inför nya problem. 

Internet-handeln växer vilket påverkar servicebaserade företag på flera aspekter, bland annat 

att leveranser till privatkunder ökar (Freund & Weinhold, 2004). Vid en första intervju med 

platschefen på DHL Freight i Eskilstuna kunde ett problem identifieras. Problemet uppstår 

med de kunder som är privatpersoner och att deras upplevelse samt förväntningar av företaget 

inte uppnås. De undersökande för studien vill undersöka om ett stort logistikföretag som DHL 

tillämpar serviceinriktad innovation i praktiken på det lokala DHL Freight i Eskilstuna för att 

få ett ökat kundvärde och bättre kundupplevelse, särskilt nu när branschen förändras i och 

med ökad internethandel. 

1.4 Frågeställning 

Hur kan DHL Freight i Eskilstuna genom inkrementella innovativa lösningar leverera ett 

högre kundvärde samt bättre kundupplevelse i den del av logistikprocessen som skapar 

kundvärde för privatpersoner?  

1.5 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka och utforma riktlinjer som kan användas som ett underlag 

för beslut om hur DHL Freight i Eskilstuna kan vidare generera ökat kundvärde och 

kundupplevelse för DHLs privata kunder genom tillämpning av innovation. Studien kan även 

nyttjas av andra logistikföretag med samma utgångsläge. 
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1.6 Innovationsbidrag 

De undersökande avser att förtydliga vikten av att tjänste- och serviceinnovation bör ligga i 

framkant inom innovativa organisationer då det produktinnovativa tänket hittills fått störst 

utrymme inom innovationsorientering. Innovationsbidraget har ett fokus där det ingår 

att finna lösningar som kan tänkas implementeras i den del av processen inom logistik som 

påverkar kundens upplevelse kring tjänsten, det innefattar inkrementella lösningar för att 

exempelvis effektivisera leveranstiden. Innovationsbidraget vänder sig i synnerhet till DHL 

Freight i Eskilstuna men även andra logistikföretag kan dra nytta av det innovationsbidrag 

studien frambringar. 

1.7 Avgränsning 

Undersökningen avgränsas till DHL i Eskilstuna där de undersökande kommer att redogöra 

för hur företaget lokalt i Eskilstuna arbetar med att främja innovation, kundupplevelse och hur 

de planerar att generera kundvärde samtidigt som DHL förbättrar sin marknadsposition. 

Huvudfokus i studien handlar om DHL i Eskilstunas kunder som är privatpersoner. 

Undersökningen kommer även inkludera en infallsvinkel från kunder som fått leveranser från 

DHL. Allt insamlat empiriskt material angående DHL i Eskilstuna och DHLs kunder kommer 

att presenteras i empiriavsnittet. 

 

Empirin avgränsas till respondenternas kunskap angående ämnet. Respondent 1 är en person 

som har befattningen platschef på DHL i Eskilstuna och innehar kunskap över företagets alla 

avdelningar. Respondenten innehar kunskap inom logistikprocessen, strategier och 

övergripande kunskap rörande kundupplevelse. Respondent 2 sitter på 

administrationsavdelningen på DHL i Eskilstuna och har närmre kontakt med kunderna då 

denne tar emot kundsamtal. Då respondenten har direktkontakt med kund gör att respondenten 

får höra kundens åsikter och tankar.  
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2. Metod 

Under denna rubrik tydliggörs metodvalet och tillvägagångssättet som använts vid 

genomförandet av studien. Valen motiveras och beskrivs samt tar forskarna för studien en 

källkritisk ställning till den genomförda metoden. 

2.1 Metodval - kvalitativ metod 

Studien utgår från den kvalitativa metoden som beskrivs av Bryman (2011). Den kvalitativa 

metoden är tolkande och har ett induktivt synsätt. Det induktiva synsättet menas att de 

praktiska resultatet i forskningen understödjer valet av teori. Samtidigt som det tolkande 

synsättet innebär att förstå hur individer i den sociala omvärlden tolkar den. I en kvalitativ 

forskningsstrategi kan djupare förståelse uppnås. (Bryman, 2011) De undersökande i studien 

har förhållit sig till en induktiv ansats, vilket betyder att de undersökande har växlat mellan 

teorier och empiri genom hela studien. Teori och empiri har alltså byggt på varandra vart efter 

studien fortskridit, problemformuleringen har växt fram i takt med att de undersökande 

berikats med mer kunskap. De undersökande har använt ett tolkande synsätt där olika 

perspektiv från både företagets och kundernas perspektiv har tagits i beaktning samtidigt som 

de undersökande strävat efter att vara objektiva. 

 

För att besvara forskningsfrågan behöver de undersökande erhålla en djupare förståelse 

gällande företagets logistik- och innovationsprocess med inriktning på kundupplevelsen, 

vilket motiverar valet för den kvalitativa metoden. För att anskaffa kvalitativa 

forskningsresultat genomförs empiri-insamling genom totalt 10 kvalitativ djupintervjuer med 

ett företag som inriktar sig mot logistik och ett urval av deras kunder. I sådana intervjuer ges 

respondenterna utrymme för att dela med sig av djupare kunskap vilket är eftersträvansvärt 

(Bryman, 2011). Intervjuer spelas in och transkriberas för att kunna återges så fullgod som 

möjligt. 

 

Val av teorier har till viss del grundats av ett tidigt inläsningsskede samt av det empiriska 

forskningsresultatet. All teoretisk data har inhämtats från källor som vetenskapliga artiklar 

och litteratur. Litteratur inom processinnovation och serviceinnovation samt kundupplevelse 

som går att tillämpa på logistikprocesser har varit speciellt intressanta för undersökningen. 

Vetenskapliga artiklar om logistik, innovation, värdeskapande process, kundupplevelse och 

kundvärde är även det intressant för denna undersökning. 

 

Studien kommer att använda de sex olika stegen som ingår i Brymans (2011) kvalitativa 

metod som riktlinje för tillvägagångssättet. Dessa steg är 1. En generell frågeställning att utgå 

ifrån, 2. relevanta platser och personer väljs ut, 3. data som är relevant insamlas, 4. tolkning 

av insamlad data, 5. teorier och begrepps genomgång samt 6. formulering av resultat och 

slutsatser baserade på tidigare steg. 

 

Under hela studiens gång har de undersökande fört en loggbok där motgångar, framsteg, 

tankar och mål för studien har analyserats och dokumenterats. Denna har även fungerat som 

en tidsplanering så att tiden fördelas proportionerligt på de olika delarna i studien. 
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2.2 Samproduktion 

Eftersom det undersökta problemet har identifierats som en vetenskaplig frågeställning 

tillsammans med DHL Freight i Eskilstuna har ett samarbete uppstått mellan näringsliv och 

akademin. Då resultatet av uppsatsen är av nytta för båda parter kan studien konstateras vara 

en samproduktion. Forskningsfrågan har omformulerats under studiens gång av de 

undersökande utefter att ett befintligt problem identifierats genom kontakt med DHL Freight i 

Eskilstuna. Empiri och teori har analyserats för att slutligen leda fram till slutsatser. 

 

Samproduktion innebär att båda parter delar med sig av kunskap från sitt perspektiv som 

gynnar studien och tillsammans strävar efter att frambringa forskningsresultat. Samproduktion 

bidrar dels till företaget en akademisk lösning på ett relevant problem om det är möjligt samt 

bidrar detta till kunskapsutveckling för akademin. (KKS, 2015) 

2.3 Undersökningsmetod 

Som undersökningsmetod används semistrukturerade kvalitativa djupintervjuer med två 

personer på plats på DHL i Eskilstuna samt intervjuades åtta kunder via telefonintervjuer, alla 

respondenter är relevanta för studien och kan tillföra information som är till nytta för studien. 

Respondenterna har insikt i företagets logistikprocess och kunder som är privatpersoners 

upplevelse samt i företagets innovativa förmågor. 

 

De kvalitativa intervjuerna förbereddes med olika intervjuguider med passande frågor till 

respektive befattning samt en generell guide för kunderna där de undersökande designat 

guiden med mer allmänna frågor angående undersöknings ämnet samt med fördjupande 

följdfrågor. Frågorna i intervjuguiden underbyggs på de begrepp och ämne som den tidiga 

inläsningen av teorier har gett samt av den forskningsfråga som valts. Begreppen är 

logistikprocess, serviceinnovation, kundupplevelse, kundvärde och processinnovation. 

Intervju med platschef samt intervju med administratör pågick i en timme vardera, de åtta 

olika telefonintervjuerna med kunder varade mellan 25-40 minuter. Samtliga intervjuguider 

finns som bilagor. 

 

För att hålla intervjuerna öppna och bevara möjligheterna att tilldelas extra kunskap om ämnet 

som respondenten besitter är intervjufrågorna av den öppna typen. Öppna frågor låter den 

intervjuade mer fritt svara på frågorna och begränsas då inte i sina svar vilket kan leda till att 

relevant kunskap utbyts (Bryman, 2011). I en semistrukturerad intervju ges intervjuaren frihet 

att ändra ordningen i intervjuguiden eller ställa nya frågor som uppföljning för att ta vara på 

information som intervjuaren upplever relevant och viktigt för studien. (Bryman, 2011) 

Intervjuguiderna i studien användes huvudsakligen som stöd under intervjuerna, ordningen på 

frågorna ändrades under samtalets gång dels på grund av att ny okänd information dykt upp 

som varit intressant för studien. 

  

Efter genomförd intervju skedde transkribering av det inspelade materialet. Att spela in en 

intervju har många fördelar. Bland annat kan intervjuarna vara fokuserade på det som sägs 

under intervjun när de inte behöver anteckna allt. Intervjuarna kan då inflika med synpunkter 

samt göra informationsutbytet mer djupgående genom att ta upp motsägelser i det 

respondenten tar upp. Intervjun blir även sparad där intervjuarna kan gå tillbaka och lyssna 

ordagrant på vad som sagts (Bryman, 2011). Transkriberingen kodades efter de olika 

begreppen innan empiri-stycket i studien skrevs. Detta för att vara säkra på att all nyttig 

information har hanterats. 
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2.4 Urval 

Ett målinriktat urval har använts i studien. Vid målinriktat urval försöker forskarna i största 

mån välja respondenter som är relevanta för forskningsfrågan och problemformuleringen 

(Bryman, 2011). Företaget som valts för undersökningen är väletablerad i logistikbranschen 

och arbetar med innovativa förmågor. DHL arbetar i stor grad med innovation centralt där 

företaget även har ett innovationscenter med fokus på enbart innovation, däremot har 

innovationsgraden på det lokala DHL i Eskilstuna som undersökts visat sig vara mycket låg. 

Studien avser att utforska företaget lokalt i Eskilstuna om hur kundvärde i logistikprocessen 

levereras till privatpersoner som är kunder och även undersöka hur mycket DHL i Eskilstuna 

använder innovationstänk inom området i fråga. Intervjupersoner har valts ut efter relevans 

för studien där personerna har kunskap angående den process som privatkunder genomgår vid 

kontakt med DHL samt företagets lokala innovationsgrad. Åtta stycken kundintervjuer 

genomfördes via telefon där kunder fick förmedla deras uppfattning och erfarenheter om 

företaget samt två intervjuer på DHL i Eskilstuna. 

2.5 Reliabilitet 

Reliabiliteten står för i vilken utsträckning resultatet kan bli densamma vid en rekonstruktion 

av undersökningen och vilka förutsättningar som kan påverka resultatet. I kvalitativ forskning 

är reliabiliteten oftast låg då olika förutsättningar i den sociala miljön är levande just för 

stunden och omöjlig att återskapa. (Bryman, 2011) Det Bryman (2011) säger ligger till grund 

för att studien kommer ha låg extern reliabilitet då miljöer och förutsättningar hela tiden 

förändras. De intervjuer som utförts går till viss del att rekonstruera för att uppnå samma 

resultat om samma respondenter genomgår intervjuer med samma intervjuguide som tidigare, 

dock är den externa reliabiliteten svår att uppfylla eftersom en social miljö hela tiden 

förändras. 

 

Intern reliabilitet innebär hur stor tolkningsvariationen hos de undersökande är samt hur 

utomstående tolkar och kan återkapa studien (Bryman, 2011). De undersökande är måna om 

att diskutera de olika individuella tolkningar som uppstår under studiens gång för att utforma 

studiens delar med insikt från olika infallsvinklar och behålla den röda tråden som eftersträvas 

i studien.   

2.6 Validitet 

Validiteten i studien utgör i vilken utsträckning det insamlade materialet är relevant för 

problemformuleringen samt mätningssättets förmåga att insamla det man har för avsikt att 

mäta (MMD, 2015) Forskningsfrågan har förändrats under studiens framåtskridande vilket 

inneburit att teoriers relevans har skiftat. Därför har de undersökande aktivt sållat och 

reformerat teorier för att relevansen ska bibehållas. Detta ökar studiens trovärdighet 

tillsammans med att de undersökande hela tiden lagt stor vikt vid att reflektera och analysera 

utvecklingen av studien.  

 

2.7 Primär- och sekundärdata 

Det primära materialet som samlats in till studien kommer från de kvalitativa djupintervjuerna 

med de två respondenterna från DHL i Eskilstuna samt de åtta kundintervjuerna. Sekundärt 
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material är hämtat från böcker, vetenskapliga artiklar och elektroniska källor.  Den 

vetenskapliga sökmotorn Google Scholar har tillämpats som sökmotor för att finna relevanta 

vetenskapliga artiklar. De använda sökorden är: Service Logistik, logistikleverantör, 

tjänsteinnovation, kundupplevelse, kundvärde och värdeskapande process. Utöver det 

tillämpas litteraturer så som Tjänsteinnovation och Managing Innovation för att finna teorier 

inom innovation som kan tänkas implementeras i servicelogistik-processen.   

2.8 Tillvägagångssätt 

Den kvalitativa metoden som beskrivits tidigare har följts för studien, undantag finns med 

hänsyn till olika faktorer som påverkat studien. Valet av en kvalitativ metod beror på att de 

undersökande vill insamla empiriskt material genom öppna intervjuer för att få ta del av 

respondenternas djupare information. 

 

Först och främst har en överblicklig teoretisk bild av undersökningsämnet servicelogistik, 

innovation och kundvärde erhållits från litteraturer, vetenskapliga artiklar och elektroniska 

källor. Källorna har utgjort en bas och allt eftersom emperistycket har växt fram har även 

teoriavsnittet anpassats och icke relevant teori sållats bort. Författarna har genom studien 

växlat mellan teori och empiri vilket betyder att den ansats som använts är induktivt. 

 

En frågeställning kunde sedan formuleras efter en första genomgång av ämnet, dock ändrades 

frågeställningen något efter en första intervju med platschef på DHL i Eskilstuna där ett 

befintligt problem hos dem kunde identifieras och forma forskningsfrågan. Frågeställningen 

var från början generell, vilket är det första steget i en kvalitativ metod, som byggde på ett 

problem som de undersökande uppfattade av olika teorier. Det visade sig senare vara delvis 

befogat av verkligheten, vilket ledde till korrigering av forskningsfrågan. Ett urval av 

undersökningsföretag preciserades genom målinriktat urval för att passa undersökningen.  

 

Därefter valdes lämpliga respondenter för undersökningen. Passande respondenter på 

företaget är de som arbetar nära logistik-processen och kunder som är privatpersoner samt har 

kunskap angående kundundersökningar som DHL gör. Detta var det andra steget i metoden 

där relevanta personer och platser väljs ut. 

 

Efter att valet av respondenter var klart skulle empiriskt material samlas in och då förbereddes 

olika intervjuguider för en semistrukturerad kvalitativ djupintervju för varje person. 

Respondenten blev tillfrågad om att gå med på att bli inspelad samt ställdes frågan om 

personen ville vara anonym eller inte. Respondent 1 och 2 gick med på att bli inspelad och att 

användandet av respondenternas namn och befattning var tillåtet att ta med i studien. 

 

För att minnet av intervjun och dess miljö ska vara färskt och underlätta transkribering och 

tolkning är det klokt att gå igenom empirin snabbt efter genomförd intervju (Bryman, 2011). 

Därför skedde transkriberingen och tolkningen av materialet kort efter datainsamlingen. 

Teorier och begrepp har insamlats under hela studiens gång. Därefter analyserades och 

tolkades empirin och teorier. Studiens innehåll har slutligen redogjorts i form av ett resultat 

och en slutsats. 
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2.9 Bortfall 

I ett senare skede av skrivandet i studien fick de undersökande ett mail från platschefen på 

DHL Freight i Eskilstuna. I mailet förklarade platschefen att respondenten avstod från 

involvering i arbetet under en period i december då den egna processen på företaget var hårt 

belastad och all kraft behövde läggas på den just då. Vid den här tidpunkten hade den 

grundläggande empiri-insamlingen redan genomförts med respondenten, vad detta innebar för 

de undersökande var att eventuella följdfrågor eller funderingar inte kunde ställas eller 

förtydligas under den tiden. Händelsen påverkade samproduktionen en aning negativt då ett 

perspektiv från företaget uteslöts vid nya frågor under en tid, dock hade de undersökande 

fortsatt kontakt med den andra respondenten som arbetar på administrationsavdelningen på 

DHL Freight i Eskilstuna som kunde svara på de frågor som dök upp. 

 

Vid insamling av empiri har ett visst bortfall uppstått vid intervjutillfällena och vid 

transkribering. Vid intervjutillfälle sker bortfall när en respondent inte kan besvara eller 

begränsar sina svar när denne inte har kunskap gällande det som efterfrågas (Bryman, 2011). 

Bortfall uppstod vid varje intervjutillfälle då det fanns en eller flera frågor som 

respondenterna inte kunde svara på. När transkribering genomförs kan bortfall ske på grund 

av både den tekniska- och mänskliga faktorn bland annat genom att uppspelning av det 

inspelade materialet har dåligt ljud eller att intervjupersonerna varit trötta och därmed slarviga 

(Bryman, 2011). Transkriberingarna som gjorts för studien har utförts med noggrannhet, dock 

har vissa delar i inspelningen varit otydliga men då de undersökande varit uppmärksamma 

under intervjun samt transkriberat kort efter avslutad intervju har dessa delar varit relativt lätta 

att tolka och därmed minskat risken för bortfall. Bortfall har även skett vid val av empiri-

material att inkludera i studien. De undersökande har tolkat och valt ut delar i empirin som är 

relevant med forskningsfrågan. Relevant empiri kan ha valts bort på grund av de 

undersökandes egna tolkningar om vad som är relevant. 

2.10 Metodkritik 

Den kvalitativa metoden är lämplig för denna typ av studie där de undersökande vill 

undersöka ett befintligt problem på företaget med djupintervjuer som tillåter ett djupare 

informationsutbyte mellan de undersökande och respondenter. Men som med de allra flesta 

metoder finns det nackdelar som bör beaktas och även en metodkritisk ställning bör vidtas.  

 

I en kvalitativ intervju svarar respondenten individuellt och möjligheten att svara fritt finns. 

Svaren nyanseras då ofta av respondentens åsikter, värderingar och intressen. Det gör att 

intervjufrågorna kan tolkas och uppfattas olika beroende på vem frågorna ställs till. (Bryman, 

2011) Detta innebär att det empiriska materialet har lägre reliabilitet och även validiteten kan 

påverkas om respondenterna svarar väldigt nyanserat. 

 

Inspelning av intervjuer samt transkribering av samtliga har underlättat för de undersökande 

att vara närvarande i intervjuerna. De har haft möjlighet att inflika med tankar och synpunkter 

som bidragit till djupare informationsutbyte samt har de undersökande haft möjlighet att 

lyssna på intervjuerna flertal gånger för att ordagrant veta vad som sagt. Dock finns det även 

nackdelar med inspelning och transkribering av intervju. Vetskapen om att bli inspelad kan 

göra respondenten orolig och spänd vilket gör att respondenten blir förtegen. Att transkribera 

en intervju tar också tid med massiv data som ska analyseras. (Bryman, 2011) 

Respondenterna som intervjuades gick med på inspelning och verkade inte störas av detta. 

Dessutom tillfrågades alla respondenter om de vill vara anonyma eller inte. 
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Det är väldigt svårt för forskare att kontrollera samt avskilja sina egna värderingar och 

personliga åsikter helt från sin studie. Forskarna har ofta förutfattade meningar på grund utav 

värderingar och är då inte helt objektiva i sin studie. Värderingar har då en benägenhet att 

störa studien vid ett flertal tillfällen då värderingar smyger sig in.  I en kvalitativ 

forskningsmetod kan det hända att en slags sympati utvecklas hos forskarna för människor 

som studerats, som vid en djupintervju. För att undvika att subjektiva värderingar inträder i 

studien bör forskarna vara vaksamma på att inte några okontrollerade värderingar har 

inverkan på processen. En stark medvetenhet, självreflektion och reflexivitet är 

eftersträvansvärt. Etiska värderingar har dock oftast större relevans för studien och bör inte 

alltid frångås trots subjektiviteten (Bryman, 2011). I studien har forskarna i största möjliga 

mån varit reflekterande och undvikande av subjektiva värderingar. Det finns naturligtvis en 

risk att omedveten subjektivitet kan finnas i arbetet vilket är svårt att upptäcka. Diskussioner 

mellan de undersökande har hjälpt med att kunna upptäcka brister i varandras objektivitet. 
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3. Teoretisk referensram 

Inom den teoretiska referensramen inkluderas teorier angående områdena logistik och 

innovation. Kundvärde, kundupplevelse, konkurrenskraft och värdeskapande process kommer 

att redogöras med innovation vid sidan om för att få en överblick över nuvarande data 

gällande kundernas roll inom logistiksinnovation. 

3.1 Logistiksinnovationsbakgrund 

Innan logistiksinnovation redogörs ska en definition av logistik redogöras och enligt Lambert 

(1992) är logistik enligt följande citat;  

 

“The process of planning, implementing and controlling the efficient, 

cost-effective flow and storage of raw materials, in-process inventory, 

finished goods, and related information from point-of-origin to point-

of-consumption for the purpose of conforming to customer 

requirements.” (Lambert, 1992, s. 12) 

 

Logistik förser kunden med transport och lagring genom planering, implementering och 

kostnadseffektivitet(Lambert, 1992).  

 

Först och främst redogörs vad logistiksinnovation är, innovation är enligt Scott (2009) och 

Rogers (2003) till exempel en idé som upplevs som någonting nytt för en individ. 

Logistiksinnovation är innovationer inom logistiksområdet som anses vara någonting av nytta 

för de externa- respektive interna kunder företaget har. En logistiksinnovation kan vara allt 

från simpel till komplex (Scott, 2009). 

 

 
Figur1, egendesignad: Flint et al (2008) Figur för innovativa lösningar inom logistik 
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Enligt Flint, Larsson & Gammelgaard (2008) krävs det fyra steg för att uppnå innovativa 

lösningar inom logistik. Alla fyra steg befinner sig i ett slutet omlopp där det baseras på viljan 

att vara innovativ. Omloppet repeteras allt eftersom. De fyra stegen är följande; Uppsättning 

av aktiviteter, aktiviteter för upphämtning av ledtrådar från kunder, förhandling, bekräftelse 

och reflektering av aktiviteter och sista steget är organisatoriskt lärande (Flint et al, 2008). 

 

Uppsättning av aktiviteter avser att förbereda alla nödvändiga steg som krävs för att få insikt 

inom kundvärde, dessa kan vara inhämtning av tillräcklig mängd av resurser och förmågor för 

att kunna utföra processer. Flint et al (2008) medger även vikten av att förbereda 

organisationen till att vara innovativa så att de kan aktivt leta efter ledtrådar där 

organisationen identifierar kunders behov och efterfrågan (Flint et al, 2008). 

 

Företaget ska fokusera på att få en insikt på kundvärde, tillfällen där kunders åsikter ger en 

insikt för vad de kommer att efterfråga i framtiden ska identifieras. Dock bör de åsikter som 

erhålls inte ha någon viktig roll eftersom det är tolkningar för vad kunder har för åsikter och 

inte vilka åsikter de faktiskt har. För att kunna använda kunders åsikter som en resurs för 

innovation krävs det att ledningen är aktiva med att identifiera trender och mönster med 

individuella kundrelationer, genom att utföra sådana aktiviteter kan företaget finna potentiella 

framtidsintressen. Företaget ska inte bara arbeta med nuvarande kundintressen och inte heller 

bara evaluera leverantörens prestanda. Det finns enligt Flint et al (2008) processer inom 

makro och mikro nivå som behandlar denna typ av data. Inom makronivån kallas det för 

trendspaning och inom mikronivån försöker företaget att förutsäga vilken sort av kundvärde 

som kommer att etableras på marknaden, generera kunskap inom marknaden och till sist 

försöker de finna ledtrådar gällande kunders värderingar och åsikter (Flint et al, 2008). 

 

Konkurrenskraft genereras utifrån en effektiv logistikprocess, det intensifierar kundvärde. 

Därmed existerar en värdeskapande process genom att ett företag lägger sitt fokus på kunder 

och konkurrenskraft. En stor del av värdeskapandet sker genom kostnadsreduktioner och 

tillfredsställelse av kunders behov och efterfrågan (Scott, 2009). 

3.2 Tjänsteinnovation 

Innovativa tjänstebaserade företag som till exempel Skype och Youtube har på kort tid 

värderats till miljarder vilket tog decennier för produktbaserade företag. Anledningen till det 

är att kunderna har fått en generaliserad bild på vad produkter är för något och därmed krävs 

det en annan riktning inom innovation i samhället. Individer vill veta vad det gör och inte vad 

det är, det vill säga att individer efterfrågar tjänsteinnovation och inte produktinnovation. 

Tjänsteinnovation genererar en värdeskapande process. (Kristensson et al, 2014) 

 

Tjänsteinnovation avser att förbättra en nuvarande tjänst eller skapa en tillgänglig tjänst som 

aldrig tidigare existerat, det ska erbjuda en tjänst som enligt individen förbättrar vardagen 

ytterligare. Kristensson et al (2014) tar upp exempel på företag som Spotify och Facebook där 

de lyckats få en stark etablering på marknaden då de har vid ett tidigt skede lyckats identifiera 

individers behov.(Kristensson et al, 2014) Enligt Kristensson et al (2014) så kan 

tjänsteinnovationer skapas på fyra olika sätt: 

 

1. Förändra kundens roll 

2. Förändra värdeskapande processer 

3. Fylla ett otillfredsställt behov 

4. Bryta traditionella värdekedjor 
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Första punkten avser att förändra kundens roll i företaget, förändringen ska enligt kundens 

synsätt förbättra kundernas position i företagets processer. (Kristensson et al, 2014) Ett 

exempel kan vara matkedjor som Willy:s och ICA maxi där de erbjuder tjänsten att kunna 

scanna varorna själva och därmed effektivisera kundprocessen. 

 

Andra punkten avser att skapa en förändring i företagets värdeskapande processer där kunden 

får ett större inflytande. Exempelvis Apples App store där användarna kan ladda ner olika 

tjänster enligt sina behov. De kan själv styra, till viss del vilka tjänster de ska ha och inte ha, 

det i sin tur skapar en värdeskapande process. (Kristensson et al, 2014) 

 

Tredje punkten avser att tillfredsställa kunder med otillfredsställda behov, många klassificeras 

som självklara enligt kunden men vissa behov som ännu ej är tillfredsställda uttalas inte då det 

är för svårt att beskriva det. (Kristensson et al, 2014) 

 

Fjärde punkten avser att bryta existerande värdekedjor och skapa nya och bättre värdekedjor 

för kunden, det handlar om att företag ska bryta produktlogiken och börja fokusera på 

tjänstelogiken istället. Företag kan med tjänstelogiken utnyttja företag som fortfarande 

tillämpar produktlogiken, genom det kan de skapa en helhetslösning för kunden. Ett exempel 

som Kristensson et al (2014) tar upp är att IKEA samarbetar med andra företag som Skanska 

och Whirlpool för att kunna skapa en helhetslösning för kunden. (Kristensson et al, 2014) 

 

Tjänsteinnovation kan delas upp i två delar, direkta tjänster och indirekta tjänster. Direkta 

tjänster avser formella tjänster som kundservice, försäkringar med mera där kunden uppfattar 

det som en tjänst per definition. Indirekta tjänster avser företags produkter där produkter 

erbjuder olika tjänster som individen antar att den gör, som till exempel en kamera där den 

generella tanken är att den ska erbjuda en enda tjänst där användaren kan fotografera. Både 

direkta och indirekta tjänster leder till en värdeskapande process. (Kristensson et al, 2014)  

 

Enligt Kristensson et al (2014) ska inte produkter ses som en plattform för innovation, istället 

ska tjänster ses som ett område med potential för innovation. Det baseras på en teori där 

allting på en marknad handlar om att erbjuda ett värde. Genom att tänka på ett sådant sätt 

tillämpas en tjänstelogik. Tjänstelogik avser att se tjänster som värdeskapande och inte som 

erbjudanden. Värdet uppstår vid en kunds tillämpning av en fysisk produkt eller immateriell 

tjänst i kundens egna process, värdet finns inte i en fysisk produkt eller immateriell tjänst i 

sig. Tjänstelogiken innebär förståelse för hur resurser, som inkluderar varor, tjänster, 

aktiviteter och interaktioner genererar ett kundvärde. Sådant klassificeras som en 

värdeskapande process av Kristensson et al (2014) och skapas av en viss samproduktion med 

kunden, värdet formas utav kundens unika upplevelse kring kontexten. På grund av synsättet 

att värde skapas först vid användning av en produkt eller tjänst och inte vid erbjudandet av en 

produkt eller tjänst sätter företaget i en position där de måste vid ett tidigt skede, det vill säga 

under utvecklingsprocessen anpassa till kunden genom att förändra företagets tankesätt och 

agerande för att företaget ska kunna generera ett kundvärde samt affärsmodeller som leder till 

att ett värdeskapande erhålls.  

 

Tjänsteinnovation är ett multidimensionellt fenomen enligt Der Hertog, Van Der Aa & De 

Jong (2010) Det finns sex olika dimensioner som konceptualiserar tjänsteinnovation. Det är: 

 

 Tjänstekoncept 

 Ny kundinteraktion 

 Ny affärspartner 
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 Ny inkomstsmodell 

 Nytt leveranssystem: Personal, organisation och kultur 

 Nytt leveranssystem: teknologisk 

 

Tjänstekoncept avser att spegla värdet som skapas i samband med en interaktion mellan 

organisationen och kunden. Innovation inom detta område är oftast en ny idé för hur ett 

företag ska organisera för att finna en lösning till ett problem eller ett behov som en kund har. 

(Der Hertog, Van Der Aa & De Jong, 2010) 

 

Andra dimensionen redogör för den nya kundinteraktionen och kundrollen vid skapandet av 

ett värde. Interaktionen mellan företaget och kunden är en attribut för innovation. Inom andra 

dimensionen uppstår oftast innovationer av den klassen där kunden utför en självservice. (Der 

Hertog, Van Der Aa & De Jong, 2010) 

 

Tredje dimensionen avser ett nytt värdesystem eller nya affärspartner, som förslagsvis 

aktörer. Nya tjänster realiseras mer och mer via kombinationer mellan service funktioner som 

tagits fram via samarbeten mellan olika leverantörer. (Der Hertog, Van Der Aa & De Jong, 

2010) 

 

Fjärde dimensionen relateras till de nya inkomstmodellerna. Eftersom nya tjänsteinnovationer 

ska även leda till en inkomstkälla så krävs det att innovationen blir framgångsrik. Specifikt då 

det krävs många olika aktörer kring innovationen och att det inkomsten ska då distribueras på 

ett bra sätt för alla aktörer. På grund av detta så misslyckas många nya idéer gällande tjänster 

då tjänsten blir för kostsam. (Der Hertog, Van Der Aa & De Jong, 2010) 

 

Femte dimensionen behandlar nya leveranssätt vilket inkluderar personal, organisation och 

kultur. Med detta menas då organisationens struktur. Lämpligt ledarskap och organisation 

krävs för att kunna låta de anställda komma fram till innovativa lösningar angående tjänsten. 

(Der Hertog, Van Der Aa & De Jong, 2010)   

 

Sjätte dimensionen avser nytt leveranssätt av teknologisk karaktär där teknologiska 

innovationer står i framkant, det kan vara alltifrån självservice koncept till anpassning av 

tjänster. Alla innovationer inom detta är digitalt och elektroniskt. (Der Hertog, Van Der Aa & 

De Jong, 2010) 

 

Inom tjänsteföretag så kan varje dimension tillämpas till en viss grad, även i kombination med 

varandra. Interaktionen mellan olika dimensioner varierar beroende på vad det är för sorts 

tjänsteföretag och vad det är för sorts tjänsteinnovation. (Der Hertog, Van Der Aa & De Jong, 

2010)  

3.3 Innovation som koncept, logistik 

Innovation kan enligt Schumpeter (1934) inte bara tillämpas på produkter och teknologiska 

genombrott, det kan även tillämpas på tjänster och processer. 

 

“Innovation is an idea, practice, or object that is perceived as new by 

an individual or other unit of adoption” (Rogers, 2003, S. 37).  

 

En innovation behöver inte anses som någonting nytt för samhället, det behöver endast ses 

som någonting nytt för den individuella användaren. Inom logistiksinnovation så har 
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innovation enligt Flint et al (2005) två sidor. En för det interna och den andra för det externa. 

Interna innovationer effektiviserar processer inom företaget, det skapar inget kundvärde då 

det inte direkt har ett inflytande på kundens syn på tjänsten.  Externa innovationer är 

innovationer som ser kunderna som målpunkt, innovationer enligt kunder är i detta fall då 

tjänsten upplevs som bättre än förut, det i sin tur skapar ett kundvärde. (Flint et al, 2005) Flint 

et al (2005) och Tidd & Bessant (2013) tar upp två typer av innovationer som teoretiskt 

redogjorts, det är radikala respektive inkrementella innovationer. Radikala innovation 

inkluderar innovationer som klassificeras som omfattande där innovationen kan förändra 

spelreglerna på marknaden. Inkrementella innovationer inkluderar innovationer av en mindre 

skala som ändå förbättrar exempelvis produkten eller processen inom ett företag.  

 

Inkrementella innovationer kan exempelvis vara en implementering av ett nytt 

softvarusystem. Företag inom logistik branschen har inte riktigt tagit an radikala innovationer 

enligt Flint et al (2005). Tidd (2001) redogör för ett traditionellt synsätt kring produkt- och 

processinnovation där företag som mognar eventuellt övergår från Produktinnovation till 

processinnovation samt övergår från radikala innovationer till inkrementella innovationer. Det 

är viktigt att notera vilken metod företag tillämpar för att skapa inkrementella respektive 

radikala lösningar då förändringar kommer att skilja utifrån metod som valts inom företaget. 

Tidd (2001) redogör för sex olika metoder varav tre metoder kommer att redogöras: 

 

 Förbättringar till nuvarande produkter 

 Minskning av kostnad (utveckling av processer) 

 ‘New-To-The-World” produkter 

 

Innovation har enligt Bessant & Davies (2007) olika former, formerna är följande; produkt 

innovation, process innovation, paradigm innovation och positionsinnovation. 

Produktinnovation avser den produkt eller tjänst som erbjuds från organisationen. Process 

innovation förändrar metoderna för att skapa och leverera någonting. Paradigm innovation 

avser att förändra hela spelplanen där innovationen förändrar hela marknaden. 

Positionsinnovation förändrar kontexten för hur produkter eller tjänster introduceras. (Bessant 

& Davies, 2007) 

 

Voss & Zomerdijk (2007) redogör för innovation inom tjänster som baseras på upplevelser. 

Dessa typer av tjänster fokuserar på kundernas upplevelser vid kontakt med organisationen. 

Inom upplevelsebaserade tjänster drivs många innovationer av insikter på kunden, enligt Voss 

& Zomerdijk (2007) finns fyra olika former av undersökningar för att erhålla kunders insikter. 

Det är; Traditionell marknadsundersökning, empatisk undersökning, trendspaning och 

lärdomar från andra.  

 

 

Traditionell marknadsundersökning avser att lägga sitt fokus på att undersöka hur marknaden 

ser ut och vad det är kunderna förväntar sig samt efterfrågar. Detta görs förslagsvis via 

undersökningar, både webbaserade och mer direkta undersökningar som exempelvis 

tillfrågande på plats. Marknadsundersökningar görs för att kunna segmentera både kunders 

demografi och kunders psykografiska egenskaper. Psykografiska egenskaper kan vara 

individers motivation att gå ut till affären och köpa en produkt. Det är enligt Voss & 

Zomerdijk (2007) inte alltid givet att ett företag ska göra allt som en kund vill, kunden kan 

förslagsvis inte betala priset för företagets produkt eller tjänst. En del kunder vet inte vad de 
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vill ha, kunder kan därför inte alltid kontribuera till designen av den nästkommande tjänsten. 

(Voss & Zomerdijk, 2007) 

 

Empatisk undersökning anses vara en speciell undersökning inom konsumtionsundersökning 

som lägger fokus på att skapa en god kundupplevelse. Empatisk undersökning avser inte att 

identifiera kundens efterfrågan men mer på hur det ‘fungerar’. Undersökningen leder till en 

förståelse av kunden inom en känslofull nivå, där företaget identifierar vad kunder säger och 

gör men även vad de tänker och känner.(Voss & Zomerdijk, 2007) 

 

Genom trendspaning försöker företaget att i god tid förutse hur kunders konsumtionsmönster 

förändras och därmed förbereda för att kunna bemöta denna förändring i tid. Genom det 

förblir företaget konkurrenskraftig samtidigt som företaget kan förutse kunderna med det de 

vill ha. Trendspaning kan ske genom diskussion med experter inom olika områden, läsande av 

magasin och nyhetsblad. (Voss & Zomerdijk, 2007) 

 

Lärdomar från andra avser för företag att få inspiration genom att analysera andra företags 

metoder, hur de gör för att skapa en stark kundupplevelse och hur konkurrenternas strategier 

ser ut. Walt Disney har enligt Voss & Zomerdijk (2007) gjort det för att kunna finna bra 

metoder som kan appliceras inom branschen. (Voss & Zomerdijk, 2007) 

 

På sistone lägger företag märke till att systematisk design och skapande av kundupplevelse 

leder till stark effektivisering av tjänsterna vilket i sin tur leder till en influens kring kunders 

lojalitet, det finns en större chans att kundlojaliteten fortsätter att existera om kunden har haft 

en god erfarenhet kring tjänsten som erbjuds. (Voss & Zomerdijk, 2007) 

3.4 Kundvärde 

Kundvärde är enligt Oh (1999) kundens totala bedömning av produktens nytta som är baserat 

på uppfattningar gällande vad som erhållits och vad som syftet var med produkten, det vill 

säga vad som var poängen med produkten. 

 

Konsumenter kräver ett värde på produkten eller tjänsten som erbjuds, det vill säga att 

konsumenter vänder ryggen när en produkt eller tjänst inte tillgodoser kundens behov eller 

värdekrav. Leverantörer som lyckas leverera ett värde ligger i framkant på marknaden då 

kunder vill känna att produkten eller tjänsten är något som kunden behöver. (Woodruff, 1997) 

Många koncept om kundvärde skapas genom ett finansiellt perspektiv från kunden, kunden 

ska kunna känna ett värde efter att ha gjort ett utbyte. Det vill säga att i dagens samhälle, 

känner kunder genom det monetära systemet ett värde efter uppoffring för produkt eller tjänst. 

Likt det så analyserar företagskunder om lagring och distribution genom logistikleverantörer 

är värt uppoffringen (Flint et al, 2005). 

 

Teorin om kundvärde säger även att synen på värdet från kunder förändras kontinuerligt, 

kundvärde är av dynamisk karaktär och det skapar ett signifikant antal av potentiella 

möjligheter för samarbete mellan innovation och logistik. Logistikföretag måste omdirigera 

sitt fokus till vad kunder värderar istället för kunders tillfälliga värderingar. Det kan erhållas 

genom att analysera vad kunder värdesätter för tillfället och till vilken grad kunder är nöjda 

med det nuvarande kundvärdet. Företag kan analysera det på två sätt, indirekt interaktion eller 

direkt interaktion. Indirekt interaktion avser företag som analyserar försäljningsdata och direkt 

interaktion avser att lyssna på kunden genom exempelvis feedback, enkätanalys eller 
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forskning. Många globala företag tillämpar främst direkt interaktion där de lägger kundens 

åsikt i framkant. (Flint et al, 2005) 

 

Många företag letar efter att identifiera nya sätt att skapa unikt kundvärde genom 

logistiksinnovation för att erhålla en konkurrensfördel på marknaden. Kundvärde kan uppstå 

genom tillgänglighet, sättet kunden lägger en order samt hur tillmötesgående kundservice som 

finns, överensstämmande leverans och punktlighet. Logistikföretag blir allt viktigare när 

produktmarknaden växer för att kunna generera kundtillfredsställelse och kan ses som en 

grundläggande beståndsdel. (Langley & Holcomb, 1992) 

3.5 Värdeskapande Process 

De centrala begreppen för värdeskapande process är enligt Kristensson et al (2014), värde, 

kundupplevelse och kontext. De centrala begreppen är viktiga för att kunna förstå vad en 

värdeskapande process faktiskt är. 

 

Det första centralbegreppet värde avser att uppfylla kundens nuvarande mål samt det kunden 

vill ha i utbyte mot exempelvis likvida medel. De mål kunder har grundar sig på behov och 

efterfrågan som antingen är uttalade eller ej. När målen uppfylls skapas ett värde för kunden. 

Målen uppfylls genom aktiviteter rörande kunden eller företaget, oftast står kunderna för 

själva aktiviteterna medan företaget kommer med resurserna som krävs men det kan hända att 

aktiviteterna blir jämt fördelad mellan kund och företag. (Kristensson et al, 2014) 

 

Kundupplevelse avser de tankar och känslor som uppstår för kunden i samband med att 

aktiviteterna utförs eller medan aktiviteterna pågår. Upplevelser styrs starkt av tidigare 

erfarenheter och förväntningar gällande en tjänst, tidigare erfarenheter leder till mindre 

osäkerhet för kunden då de redan vet hur en tjänst fungerar och behöver därmed inte lära sig 

något nytt. Erfarenhet angående en utvecklingsprocess har både för- och nackdelar, allting 

flyter på mer effektivt då kunden vet hur hela processen fungerar samtidigt som kreativiteten 

hämmas då individen redan vet hur det fungerar. Då individens vänner och bekanta har en stor 

påverkan på hur individen ser på en tjänst, om individens nätverk klassificerar en tjänst som 

negativt avstår individen oftast från tjänsten. Detta skapar en förväntning vilket styr ens 

upplevelse rörande en tjänst, vare sig du upplevt det tidigare själv eller ej. (Kristensson et al, 

2014) 

 

Kontexten belyser omgivningen som en central del för värdeskapande då det påverkar 

individens bedömning utav värdet på en produkt eller tjänst och hur bra eller dålig den är. 

Upplevelsen blir annorlunda beroende på kontexten. Ett exempel kan vara då Joshua Bell, en 

känd violinist som spelade sin musik i en tunnelbanestation jämfört med en spelning i ett 

konserthus som var slutsålt. Sammanlagt samlades 32 USD genom spelningen i 

tunnelbanestationen medan biljetterna för samma spelning blev utsålt i ett väletablerat 

konserthus. Kontexten påverkar värdet på ett unikt sätt. (Kristensson et al, 2014) 

 

Langley & Holcomb (1992) redogör för tre faktorer som leder till en värdeskapande process i 

form av kundvärde, dessa tre faktorer är följande; differentiering, effektivitet (effectiveness) 

och effektivitet (efficiency). 

 

Differentiering avser logistikföretagets förmåga att skapa ett värde för kunden genom unikhet 

och särskiljningsförmåga av logistiska tjänster. 



 

17 

 

Effektivitet avser företagets prestanda och redogör om företagets funktioner för logistik 

tillfredsställer kundernas krav gällande logistik. Langley och Holcomb (1992) redogör för 

några viktiga nyckelfaktorer varav innovation är en av dem.  

 

Effektivitet avser den organisatoriska förmågan att tillgodose kunden produkten eller tjänsten 

som önskas till ett acceptabelt pris. Med det redogörs även behovet av att logistikföretaget i 

sig ska kunna distribuera resurserna på ett effektivt sätt och att logistikföretaget ska kunna ha 

någon form av inflytande inom kundvärde. 

 

Enligt Langley & Holcomb (1992) har en märkbar utveckling skett inom logistik gällande 

arbetsmiljön och teknologi, dock har ändå logistiken fokuserat på kunden och företagets 

konkurrenskraft genom differentiering, effektivitet och effektivitet. 

 

Det traditionella tankesättet gällande logistik som koncept är att jämföra 

kostnadseffektiviteten med nivån av konkurrenskraften en tjänst genererar. En sådan 

avvägning är enligt Langley & Holcomb (1992) något som reflekterar en kundorienterad 

filosofi som integrerar alla aspekter för kunden genom ett förbestämt optimalt pris. Det nya 

tankesättet inom företag rörande logistikens roll är att det krävs ett tankesätt av strategisk 

karaktär för att kunna erbjuda ett kundvärde och för att skapa en hållbar fördel av 

konkurrenskraft. Fler företag inser att logistik kan skapa ett värde relaterat till ett företags 

produkter och tjänster. Dock kan implementeringsfasen av värdebaserad logistikprocess vara 

utmanade då implementeringen inkluderar en förändring av perspektiv och strategi. Utifrån 

premissen där värde skapas om kunden blir tillfredsställd har givit logistik en djupare mening 

än vad det hade förr i tiden där rätt produkt ska vara på rätt plats vid rätt tillfälle i rätt skick 

för rätt kostnad (Langley & Holcomb, 1992). 

 

Det som skiljer strategisk logistik med det traditionella perspektivet är förmågan att 

koordinera och integrera ett visst antal sammanlänkade aktiviteter utöver funktionella 

områden samtidigt, vilket i sin tur skapar dimensioner och utrymmen där logistik har 

möjlighet att skapa kundvärde. Kundvärde kan även effektiviseras inom logistik genom 

integration från exempelvis innovation. Det kan generera värde och nya nivåer av tjänster för 

att skapa en ny standard för branschen. (Langley & Holcomb, 1992) 

 

Som tidigare nämnt kan innovationer inom logistik riktas in i två delar, extern innovation och 

intern innovation. (Flint et al, 2005) Likt det kan värde skapas externt och internt, externt 

värde kan skapas genom att utföra en kundbaserad undersökning, resultatet från undersökning 

kan användas till att identifiera ett eller flera värden som kunder efterfrågar. (Langley & 

Holcomb, 1992) 

 

En logistikleverantör bör enligt Langley & Holcomb (1992) lägga vikt på att förstå kundens 

behov och efterfrågan på logistikfunktionen. En grundläggande faktor för företag för att skapa 

ett externt värde involverar företagets vilja och förmåga att förbättra sina processer för att 

förse kunder med det de efterfrågar. Istället för att förstå kundens behov och krav som en 

engångsföreteelse så bör det finnas någon form av mekanism som regelbundet analyserar och 

identifierar förändringar inom kunders behov (Langley & Holcomb, 1992). 

 

Det är lika viktigt att identifiera de interna behoven. Internt värdeskapande koncentrerar på att 

förbättra organisationen på ett funktionellt sätt genom effektiviseringar på beståndsdelar. Som 

första steg gäller det att anställda ska förstå vilka som är interna respektive externa kunder för 
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organisationen, dock ska skillnaderna mellan interna och externa kunder inte ha någon effekt 

på tjänstens kvalitet i fråga. (Langley & Holcomb, 1992) 

 

Enligt Langley & Holcomb (1992) finns tre komponenter som bör fokuseras på för att skapa 

värde inom logistik. Först och främst ska mål angående kundtillfredsställelse formuleras fram. 

Första komponenten inkluderar analysering av hur kunden ser på företagets varumärke och 

inte bara på en produkt eller tjänst. För andra komponenten så bör företaget redogöra för vilka 

former av ansvar systemen och processerna har på företaget som anses vara nödvändiga för 

att kunna skapa kundvärde. För den tredje komponenten krävs det att grunderna av 

marknadsföring bör implementeras i logistikprocessen vilket i sin tur genererar fördelar som 

skapar värde. (Langley & Holcomb, 1992) 

 

3.5.1 Kundfokuserad logistiksstrategi 
 

För att ett logistikföretag ska kunna överleva på den globala marknaden så krävs det enligt 

Lambert (1992) fem olika aktiviteter som genererar ett värde, vilket är; 

 

 

 Inkommande logistik 

 Operationer 

 Utgående logistik 

 Marknadsföring och försäljning 

 Antingen låg kostnad för service eller utföra service på ett bra sätt så att ett premium 

pris kan sättas 

 

Det anses dock vara viktigt för företagets överlevnad att ha en låg kostnad för logistiktjänsten 

samtidigt som det utförs på ett effektivt sätt. Tre av dessa fem aktiviteter, vilket är 

inkommande logistik, utgående logistik och service utgör området för logistik och brukar 

ignoreras av de flesta marknadsförare. (Lambert, 1992) 

 

Genom marknadsmixen vilket inkluderar de fyra P, Produkt, pris, påverkan och plats kan en 

kundtillfredsställelse erhållas, samtidigt skapas en interaktion mellan marknadsföring och 

logistik genom kundservice. (Lambert, 1992) 

 

3.5.2 Kundupplevelse och kundrelationer 
 

Kristensson et al (2014) menar att resurser leder till värdeskapande, vilket i sin tur leder till 

upplevelser. Resurser kan vara exempelvis kunskap och aktiviteter från kunden 

och erbjudanden från företag, det resulterar i sin tur i ett värdeskapande. Kunden ser ett värde 

på exempelvis erbjudandet som företaget erbjuder och genom det skapas antingen en stor 

upplevelse eller en liten upplevelse. Den upplevelsen som uppstår ses som ett resultat från 

värdeskapandet. Ett värde skapas genom olika processer vilket resulterar i att upplevelser 

uppstår. Upplevelser sker alltid från kunden vid en värdeskapande process. (Kristensson et al, 

2014)  

 

Den interna och subjektiva responsen som erhålls vid upprättelse av kontakt, vare sig det är av 

indirekt eller direkt karaktär är enligt Meyer & Schwager (2007) kundupplevelse. Det finns 

enligt Meyer & Schwager (2007) två olika sätt att skapa kundupplevelse, direkt och indirekt 

kontakt. Direkt kontakt sker generellt sett genom exempelvis inköp och konsumtion utav 
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inköpet. Därmed har kunden den centrala rollen för att kunna upprätta en direkt kontakt. 

Indirekt kontakt skapas av oplanerade bemötanden som exempelvis erfarenheter från bekanta, 

rykten eller reklam. Inom logistik spelar upplevelsen en stor roll, det gäller inte bara att få allt 

som beställts i tid. Det gäller även för kunden att känna ett bra bemötanden från distributören, 

det vill säga att det är ytterst viktigt för kunden att känna en positiv kundupplevelse. (Meyer 

& Schwager, 2007) 

 

Kunders förväntningar skapas av tidigare erfarenheter med företaget i fråga, det vill säga att 

kunder jämför sina erfarenheter de haft på den senaste tiden med ännu tidigare erfarenheter 

rörande någon specifik händelse. Exempelvis jämför de med en arbetskamrats erfarenheter 

angående en leverans från ett logistikföretag med sina egna erfarenheter. De jämför även med 

information gällande den generella leveranstiden som finns på företaget.  Utefter det skapas 

en generaliserande bild på företaget vilket kan vara positivt eller negativt. Den 

generaliserande bilden skapar en helhetsbild för kunden. En positiv helhetsbild kan förändras 

till något negativt genom ett misstag medan en negativ bild riskerar att för evigt existera inom 

kundens åsikt. Förväntningar på hur det kommer att bli kan även formas utifrån konkurrens, 

marknadsvillkor och kundens personliga situation. (Meyer & Schwager, 2007) 

Enligt Meyer & Schwager (2007) ser många företagsledare aldrig en brist på information vad 

gäller kunderna vilket betyder att kundrelationer är enligt många företagsledare något som 

aldrig blir sämre på företagen. Däremot ser företagsledare ett stort överflöde av information 

om kunderna som ett problem, därför krävs det att företagsledare analyserar differensen 

mellan all data gällande kundupplevelser innan en investering görs. Meyer & Schwager 

(2007) redogör för skillnaden mellan kundrelationer och kundupplevelser där kundrelationer 

avser det företaget vet om kunderna, exempelvis kontakter som upprätts mellan kund och 

företag och returnering av produkt från kund. Kundupplevelser avser kundernas subjektiva 

tankar gällande ett företag, vad de tycker om exempelvis företagets leveranskvalité. Företag 

tenderar att samla in data mer frekvent när kundrelationerna fördjupas, med det ser företagen 

mer frekvent mönster från kunders efterfrågan. Det finns tre olika sorters information gällande 

kundupplevelser, dessa är persistent, periodic och pulsed. (Meyer & Schwager, 2007) 

 

Persistent avser information som är elektroniska, det vill säga att det är information ett företag 

erhåller genom exempelvis elektronisk undersökning, transaktionshistorik, 

informationskollektioner och återkoppling från kunder. Persistent analyserar information som 

hör till det förflutna, det vill säga information om event som redan skett. (Meyer & Schwager, 

2007) 

 

Periodic avser information som är relaterat till relationerna till kunderna och forskning 

rörande användarupplevelserna.  Det kan exempelvis vara kvartalsvis genomgång av konton, 

relationsstudier och användarupplevelsestudier. Periodic redogör för information som hör till 

nuet, det vill säga information om nuvarande upplevelser och relationer rörande kunderna. 

(Meyer & Schwager, 2007) 

 

Pulsed avser information som anses vara potentiella möjligheter för företaget, det vill säga att 

pulsed avser att analysera potentiella mönster genom information gällande nuvarande problem 

och efterfrågan. (Meyer & Schwager, 2007) 

 

Genom upplevelse skapas kundnöjdhet, menar Sharma, Grewal & Levy (1995). Tidigare 

i studien redogjordes för Kristensson et al (2014) och deras teori gällande upplevelse genom 

förväntningar. Kundnöjdhet skapas genom en integration mellan förväntningar av den 
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logistiska tjänsten och den faktiska logistiska tjänsten. Vid eventuellt missnöje från kunder 

kan företaget förändra det till nöjdhet genom att lyssna och korrespondera enligt situation. 

(Sharma, Grewal & Levy, 1995)  
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4. Empiri 

Empiri för studien har inhämtats genom två intervjuer med respondenter som har kunskap 

gällande kundupplevelsen specifikt för DHL Freight i Eskilstuna. Utöver dessa har åtta 

kunder intervjuats där resultatet har sammanställts under en rubrik. Studien är en 

samproduktion med DHL Eskilstuna vilket innebär att genom en första kontakt identifierade 

de undersökande ett problem tillsammans med platschefen som lade grunden för 

forskningsfrågan. 

Först presenteras företaget i Eskilstuna, därefter resultatet av den första intervjun med 

platschefen och vidare presenteras resultat från intervjuer med respondenter med anknytning 

till problemområdet. 

 

DHL Freight i Eskilstuna är en Servicepoint vilket betyder att det är en omlastningscentral där 

de arbetar med en omlastningsprocess. Det betyder att gods lastas om eller samlastas vilket 

gör att de inte lagrar något gods. De är en terminalverksamhet som har ett starkt huvudfokus 

på att genomföra omlastningen så tidseffektivt som möjligt, vilket platschefen idag påstår att 

företaget lyckas bra med. DHL är mellanhanden mellan avsändare och mottagare, DHL har 

inget med affärsuppgörelsen att göra, de sköter endast logistiksprocessen för att avsändarens 

gods ska nå fram till mottagaren. utifrån alla leveranser som utförs på DHL utgör cirka 30 % 

av leveranserna till kunderna privatpersoner.  (Respondent 1, 2015-11-24) 

 

Förutsättningarna för transportbranschen har förändrats radikalt under de senaste åren då 

näthandeln blivit mer omfattande. DHL får i och med näthandelns tillväxt en ny kundstruktur 

i form av privatpersoner som köper varor på Internet där leveransen sker till ombud eller 

direkt till kund. De privatpersoner som får godset levererat hem är oftast ovana godsmottagare 

och har ingen erfarenhet av att hantera situationen. Dessutom berättar platschefen för DHL 

Eskilstuna att de flesta kunder har andra förväntningar på leveransen än vad som ingår i den 

sedvanliga leveransen utan några tillval gjorda av kunden/avsändaren. Ett exempel på det kan 

vara då en kund får en leverans på en stor vara där denne antar att bärhjälp in i boendet ingår, 

men egentligen inte är en arbetsuppgift för chauffören vid en leverans där inte kunden redan 

beställt bärhjälp som tillval. Det innebär att chauffören måste ta tid från sin redan 

tidsbegränsade rutt, som är planerad att vara så tidseffektiv som möjligt, för att hjälpa kunden 

och blir då sen med nästkommande leveranser. När en sådan situation uppstår är det en 

självklarhet att DHLs chaufförer ändå hjälper kunden och upplyser även om att nästa gång 

kundens beställer leverans med DHL kan individen välja till de tillval som kunden önskar så 

att chaufförens rutt är planerad efter det. (Respondent 1, 2015-11-24) 

 

Detta är ett problem som DHL i Eskilstuna har och förväntas öka i och med den ständigt 

ökande näthandeln. DHLs mål och visioner är att ha nöjda kunder genom att maximera 

kundupplevelsen. Det sträcker sig över hela leveransprocessen, från det att leveransen beställs 

fram tills att varan är levererad. (Respondent 1, 2015-11-24) 

DHL erbjuder även tjänster i form av tillägg, det kan vara exempelvis inbärning, 

tvåmansbetjäning eller tidsbestämd leverans som tillägg. Alla tilläggstjänster kostar extra för 

att ha. Alla tilläggstjänster väljs under första steget i processen, det vill säga under 

bokningsprocessen, och görs alltid av avsändaren vilket kan exempelvis vara en internetbutik 

som sedan privatpersonen beställer ifrån. Det finns exempelvis inbärning och tremanstjänst 

som tilläggstjänst enligt respondenten. (Respondent 1, 2015-11-24) 
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Ett problem som uppstår inom logistiksbranschen är att folk generaliserar det som körande av 

lastbil och har knappt någon vetskap om de andra processer som utförs inom 

logistikbranschen vilket kan exempelvis vara sortering av gods, arbete med handdatorer och 

truckkörande. Det är enligt respondenten bara 20 % av hela processen som utgör 

logistiksprocessen, de resterande 80 % inkluderar sortering av gods, arbete med handdatorer, 

truckkörande och med mera. Ett annat problem som finns på DHL är då missförstånden som 

kan uppstå i samband med logistiksprocessen för att transportera godset till den rätta 

mottagaren. Mottagaren kan exempelvis ha fått information från avsändaren om att 

mottagaren kommer få en SMS-avisering när godset har kommit fram. Missförstånd som kan 

uppstå är då från avsändarens sida när de bokar in en leverans på godset, avsändaren lägger 

inte dit exempelvis den tilläggstjänsten som lovats till kunden, det vill säga att mottagaren inte 

får SMS-avisering när den kommit fram fastän avsändaren har garanterat det. Det är enligt 

platschefen en utmaning att se till att DHLs kunder känner till att det finns tillval som kan 

väljas. Servicepoint ombuden är ställen där mottagaren kan hämta ut godset, det utvecklas 

hela tiden men eftersom ombuden inte har tillräckligt med plats att exempelvis ta emot en 

soffa som gods så kan inte all gods från DHL hämtas ut via servicepoint. DHL försöker att 

leverera alla mindre paket till ombuden medan de större godset levereras direkt till 

mottagaren. (Respondent 1, 2015-11-24) 

4.2 Respondent 1 

Respondenten är platschef för DHL Freight i Eskilstuna. 

 

4.2.1 Kunders efterfrågan och behov  

DHL i Eskilstuna tar enligt respondenten lärdomar från kundenkäter, 

kundenkätsundersökning heter enligt respondenten CI Study. Undersökning går ut på att 

kunderna graderar olika viktiga funktioner från ett till fem. Inom undersökningen finns en 

märkbar funktion hos DHL som större delarna av kunderna graderar högt på. Det som 

graderas högt på är då punktligheten på leveransen. Respondent 1 redogör för ett exempel för 

punktligheten; 
 

“Det finns en fråga som alla svarar högt på, det är det att vi ska göra 

som vi säger att vi gör, alltså är det kanske inte leveranstiden som är 

det viktigaste alltid, det vill säga att vi kommer snabbt, utan säger vi 

att vi kommer på torsdag klockan två så ska vi komma på torsdag 

klockan två. Vi ska inte komma på onsdag eller komma på fredag, vi 

ska komma på torsdag klockan två. Det tycker kunderna är den 

viktigaste frågan, över lag” (Respondent 1, 2015-11-24) 

 

Undersökningen sker en gång per år och undersökningen inkluderar även konkurrenterna som 

till exempel posten och DB Schenker. Kundservice avdelningen, som finns i Växjö håller 

undersökningen och även något som de nyligen börjat med som heter ‘Customer Experience 

Management’, härefter kallad för CEM. Inom CEM tar DHL reda på vad kunderna tycker om 

DHL, i en mer omfattande grad. Inom CEM konceptet finns någonting som kallas för MPA 

samtal. Det innebär att varje gång en kund har haft kontakt med DHL, antingen via 

kundservice, chaufförer eller säljare så tas en viss procentenhet utifrån dessa kunder som 

sedan kontaktas angående upplevelsen om tjänsten. DHL ringer dessa kunder för att få svar på 

huvudfrågan där DHL undersöker kundens upplevelse vid den senaste kontakten med DHL. 

Frågan är indelad i sex frågor, frågorna graderas mellan ett och tio. DHL i Eskilstuna 
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tillämpar CEM konceptet, DHL tillämpar det överlag. Platschefen som även är respondenten 

har ansvaret att kontakta dessa kunder för att ställa frågorna.  

 

4.2.2 Trender i samband med kunders behov och efterfrågan 

 

Internet-handeln är märkbart en växande trend för kunderna. Vissa segment går stadigt uppåt 

enligt respondenten, vilket är möbler, elektronik, medicin och saker för barn. Även allt från 

byggsortiment till vitvarusortiment erbjuds via internet-handeln enligt respondenten.  

 

Ett märkbart behov som finns från kunden är möjligheten att kunna ta reda på vart kundens 

gods finns, det vill säga att kunden ska på något sätt kunna spåra vart godset befinner sig i 

realtid. Respondenten formulerar behovet på ett bra sätt; 

 

“Kunderna vill veta vad det är som händer med deras gods. Vi har 

rapporter de kan få. Vi kallar det för proaktiv leveransbevakning så 

att de i stort sätt kan få en rapport på mail direkt deras gods flyttar på 

sig. Och det väljer de själva vilka event de vill ha reda på. Vill de ha 

reda på allt gods vi levererat eller vill de veta allt gods som blir 

återtaget på grund av att kunden inte varit hemma eller vill dem veta 

när de inte fick plats eller ja, det finns massor med sådana event som 

vi skannar. Det går direkt på automatik när vi skannar och då 

levereras rapporten. Och det blir ju mer och mer populärt 

naturligtvis, de vill ha kontroll på sitt gods.” (Respondent 1, 2015) 

 

Enligt platschefen så har en känsla av kontroll av godset en stor roll inom kunders efterfrågan, 

kunder vill veta vad som händer med kundens gods, var det befinner sig för tillfället, hur lång 

beräknad tid en leverans kommer ta och med mera.  

 

4.2.3 DHLs kundvärdeprincip 

 

Enligt respondenten är DHLs kundvärdeprincip kort och konsist; 

 

“Vi ska göra våra kunder framgångsrika.” (Respondent 1, 2015) 

 

För att kunna göra DHLs kunder ‘framgångsrika’ krävs det att DHL enligt respondenten 

arbetar mot de mjuka värderingar som uppstår i samband med allt arbete, det vill säga 

logistikprocessen. En viktig part för DHL är kundernas syn på DHL. Chaufförerna är de som 

frontar kunderna, chaufförer blir DHLs ansikte utåt där chaufförernas dagliga beteende och 

roll står för en central roll. Det spelar enligt respondenten egentligen inte någon större roll om 

leveranstiden är tillräckligt snabb, om chaufförerna beter sig olämpligt blir kunden missnöjd 

och får en negativ bild på DHL. Det krävs att chaufförer kan bete sig på ett flexibelt sätt, det 

vill säga att när exempelvis kunden inte beställt någon tilläggstjänst där chauffören bär in åt 

kunden, kunden har dock ingen möjlighet att bära in leveransen självständigt. Då kan 

chauffören göra det åt kunden kostnadsfritt. Därefter informerar chauffören om 

tilläggstjänsten. Chauffören ska enligt respondenten kunna bedöma vad chauffören ska göra 

utifrån situation till situation, chaufförerna ska som vid tidigare exemplet gällande kostnadsfri 

inbärning på grund av missförstånd kunna agera på rätt sätt. Vid negativ feedback från en 

kund hörs alltid båda sidorna, det vill säga att DHL även lyssnar på vad chauffören i fråga har 

att säga om den negativa feedbacken som erhållits. 
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Inom DHL finns en chaufförsutbildning där de fokuserar på mjuka värden och 

kundupplevelser, respondenten upplever det som en utmaning då det finns ett par tusen 

chaufförer att utbilda över hela Sverige. Budskapet som ska förmedlas genom 

chaufförsutbildning måste vara koncist så att det inte finns någon möjlighet att tolka det på ett 

annorlunda vis än det ledningen vill förmedla fram till chauffören. Det finns dock en svårighet 

med att skapa en koncist tolkning då det krävs en formulering som bara kan tolkas på ett sätt. 

 

En ny generation av chaufförer ser transporteringen som hela processen av logistik, dock är 

det endast 20 % utav hela processen som består av körandet. Detta ses som en generalisering 

av logistik vilket är ett problem enligt respondenten.  

 

Ett system som finns på DHL visar tydligt att företaget värdesätter kunderna väldigt högt då 

det finns möjlighet för kunden att prata med VDn av DHL, även kallat för ‘Straight to the 

top’. Detta sker endast om hela leveransen har misslyckats helt och hållet så att det påverkar 

leveransen till kunden. Kunden ska enligt DHL vara kärnan för hela verksamheten. Systemet 

belyser faktumet att DHL fokuserar på upplevelsen kring företagets tjänster. DHL vill stå i 

framkant när det gäller upplevelse så att företaget kan erhålla en hög kundlojalitet och 

kundbas. 

 

4.2.4 Värdeskapande process 
 

Platschefens syn på hur de ska kunna erhålla en värdeskapande process är att alla som arbetar 

på terminalen i Eskilstuna är inblandade i processen, alla som arbetar är involverade i den 

värdeskapande processen genom ansvar. Sedan har DHL en marknadsavdelning där de arbetar 

fram mot en värdeskapande process. Enligt platschefen interagerar marknadsavdelningen 

både genom indirekta metoder och direkta metoder, de analyserar försäljningsdata, de utför 

exempelvis enkätundersökningar och ringer upp ett antal kunder. Då de olika logistikföretag i 

Sverige i princip har likadana villkor som DHL där lönekostnaderna är lika hos alla (Posten, 

Schenker och DHL) på grund av ett avtal, kvaliteten är stort sett likadan, så DHL fokuserar på 

kundupplevelse för att uppnå en värdeskapande process. För att kunna erhålla värdeskapande 

så krävs det att bemötandet sker på ett trevligt sätt, missnöje kan genom ett samtal med 

kundtjänsten förändras till något positivt enligt platschefen.  

 

Några utarbetade riktlinjer för att främja innovation på företaget lokalt i Eskilstuna finns dock 

inte påstår platschefen. Främjandet av innovation sker främst centralt i Tyskland, det vill säga 

att främjandet av innovation sker formellt och mer omfattande i Tysklands innovationscenter, 

Det sker dock inkrementella innovationer lokalt i Eskilstuna. DHL är ett företag som är 

innovativt, det finns någon form av plattform där alla anställda har möjlighet att bidra med 

idéer för att effektivisera processer inom logistiksprocessen. Plattformen heter iThink där 

personal kan skicka in idéer som vidarebefordras till respektive avdelning enligt idéns ämne. I 

dagsläget är det endast medarbetare på företaget som har möjlighet att lämna sina idéer på 

denna plattform, kunder har dessvärre svårare att lämna idéer då det inte finns någon 

utarbetad plattform för det. 
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4.3 Respondent 2 

Den andra respondenten sitter på administrationsavdelningen på DHL Freight i Eskilstuna. 

Denna person arbetar på administrationsavdelningen och har som arbetsuppgift att ta emot 

samtal från privatpersoner som är kunder hos DHL där personen behandlar kunders frågor 

kring leveransen, kunder undrar vart godset är och kunder bokar utkörningstillfällen. 

Respondenten tar även emot samtal från avsändaren av godset där respondenten behandlar 

problem så som att avsändarens kund ännu inte erhållit godset. 

 

4.3.1 Kundvärde  

Respondenten arbetar med att ta emot samtal från kunder som exempelvis undrar vart 

kundens gods har tagit vägen då kunden inte erhållit godset i tid. Det är ett relativt stort 

problem som är vanligt bland privatpersoner. Ett problem uppstår när en kund beställer något 

från en avsändare som informerar om att varan kommer levereras inom till exempel en till två 

dagar. Det stämmer inte alltid då det i vissa fall är omöjligt för DHL att genomföra levererans 

till avskilda adresser där utkörning inte planeras dagligen. Det kan bero på att det är för lite 

paket som ska köras till en viss ort och då DHL är ett företag som värnar om miljön kör 

företaget därför inte ut bilar med för få paket. Det respondenten gör i ett sådant tillfälle är att 

försöka vara så tillmötesgående som möjligt och svara på alla frågor, återkoppling är otroligt 

viktigt och därför måste alltid återkoppling till kund ske oavsett om det går att svara på frågan 

precis vid samtalet eller om respondenten återkommer till kunden vid ett senare tillfälle. 

Respondenten anser att det skapar ett viktigt värde för kunden, att personalen på DHL lyssnar 

på vad som är fel och svarar på alla frågor med vänlighet. Görs inte detta skapar man inget 

värde för kunderna samtidigt som aggressioner växer och kan skapa dåligt rykte bland andra 

kunder. Chaufförens bemötande av kunden är även det en viktig del av värdet i 

kundupplevelsen. 

Problem som exempelvis benämndes i stycket ovanför tas upp och diskuteras på stora möten 

med ledning och personal på DHL i Eskilstuna samt träffas chefer som sitter i Eskilstuna 

kontinuerligt med åkerierna som kör ut leveranser till DHL Freight i Eskilstunas kunder. Att 

försöka förebygga dåligt bemötande till kunder lägger företaget stor vikt vid att hålla kontakt 

med åkerierna som bistår med chaufförerna som har direktkontakt med dessa.  

 

4.3.2 Kundupplevelse 
 

Respondenten upplever att skillnaden mellan kundens förväntningar och verkligenheten är 

stor. Det anser respondenten att det är ett problem. Enligt respondenten så uppstår problemet 

på grund av avsändaren, avsändarens hemsida förmedlar fram information där det står att 

leveranser kommer fram inom två dagar. Problemet är dock att DHL inte har någon möjlighet 

till att ha leveranser vardagligen till olika städer där det är brist på paket. Det leder till att 

DHL levererar paket till städerna två dagar i veckan istället för fem dagar i veckan. 

Avsändaren garanterar en och samma leveranstid till alla städer som DHL inte är kapabel till.  

 

Mottagare av gods från avsändaren har enligt respondenten en fel bild på hur det fungerar. 

Mottagare ringer in till DHL och vill ändra leveransadressen för gods. DHL kan endast följa 

enligt instruktioner från bokningen från avsändaren annars leder det till risk för bedrägerier 

vilket sedan leder till inkopplande av polis. Kunden har en bild där de anser att DHL kan 
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exempelvis byta leveransadress utan konsekvenser, med detta så är kundernas förväntningar 

annorlunda jämfört med verkligheten.  

4.4 Kundintervjuer 

Denna del av empirin är hämtad genom intervjuer med åtta kunder som någon gång haft en 

interaktion med företaget. Här nedan sammanställs alla kundintervjuer som genomförts. 

 

4.4.1 Kunders uppfattningar  
 

Det har framkommit bland majoriteten av de intervjuade kunderna att det finns rykten om 

olika leveransföretag som cirkulerar kring privatpersoner, även det undersökta företaget 

berörs av detta. Det mest omtalade ryktet bland respondenterna är att leveransen tar lång tid. 

Dock när följdfrågor om respondenten har varit med om detta själv eller vet om ett annat 

verkligt fall där förseningar skett har det visat sig vara ett litet problem. De kunder som blivit 

intervjuade delar med sig av olika uppfattningar om branschen och företaget. Samtliga 

intervjuade kunder är dock överens om att leveranstiden är den del i processen som brister 

enligt deras förväntningar även om företaget uppnår mål och riktlinjer som företaget utlovat. 

En del av de kunder som intervjuats har även upplevt att kundens paket levererats trasigt. Det 

finns även en bild på DHL som företag där kunden endast tänker på DHL när det kommer till 

leverans av stora paket medan exempelvis Posten levererar brev och mindre paket. 

 

Enligt en kund som bor i en mindre by på landet så har DHL ett särskilt etablerat rykte där de 

kallas för ‘Den haltande länken’ då DHL är mest känt för att anlända sent med leveransen till 

såväl privatkunder som företagskunder. Det tar enligt kunden alltid några extra dagar med 

DHL jämfört med andra logistikföretag. Dock framkom det senare under intervjun att kunden 

endast varit med om ett fall av försening som skedde cirka ett decennie tidigare. Det har även 

uppstått ett visst missnöje för kunden i samband med en leverans från Norge till Sverige. 

Leveransen transporterades ner till Tyskland genom Danmark och sedan upp till Sverige igen 

via Danmark. Enligt kunden var denna transporteringssätt olämplig för kunder i Sverige. 

 

Missförstånd uppstår i samband med de utkörningstider som finns i dagsläget. DHL levererar 

gods till företag varje dag men endast på torsdagar till privatkunder i området där kunden bor. 

Kunden har även ett företag och beställde en gång något som företaget var bråttom med att ha. 

DHL ringde upp företagskunden och bestämde att leveransen kommer nästkommande vecka, 

på en torsdag, det vill säga att DHL trodde företagskunden var en privatkund. Därmed fick 

företagskunden vänta en extra vecka för att erhålla leveransen då kommunikationen brustit. 

En annan gång skulle samma kund erhålla en leverans till sitt företag där leveranstiden inte 

var lika viktig, då skedde leveransen dagen efter. Därmed uppstod ett missnöje från kunden 

ännu en gång över företagets prioritering av utkörning av gods. Anledningen till att ett 

missförstånd uppstod från första början var på grund av en markering på DHLs sätt att hantera 

kundens leveranser digitalt, det ska finnas en markering som belyser vilka som är 

företagskunder. De leveranser som inte har en markering är då enligt DHL privatkunder. Det 

fanns ingen markering i samband med den första leveransen men det fanns en markering på 

den andra leveransen enligt företagskunden. 

 

Samtliga intervjuade kunder har endast varit mottagare av gods som skickats med DHL och 

aldrig själva skickat gods med företaget. Kunderna har heller aldrig beställt transporten av 

deras gods direkt genom DHL utan beställningen har alltid skötts av den som skickat varorna. 
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En kund har däremot själv tagit reda på information på DHLs hemsida om hur processen ser 

ut när privatperson vill skicka gods via DHL. Resterande av kunderna innehar ingen kunskap 

eller information kring detta då de aldrig planerat att skicka gods med företaget. DHLs egen 

hemsida har däremot används vid enstaka tillfälle av en kund vid spårande av paket vilket har 

varit en positiv upplevelse. En annan kund säger i intervjun att en konsument som ligger rätt 

till i kedjan har enligt kunden möjligheten till att spåra paketet. Kunden skulle själv vilja ha 

möjlighet att spåra själv.  

 

Samtliga kunder har aldrig deltagit på DHLs kunderundersökning, DHL har inte handplockat 

fram de kunder som deltagit i studien Vid en förfrågan till alla kunder som deltagit i intervjun 

om de har någon vetskap angående “Straight to the top” som finns tillgängligt via DHLs 

hemsida så är inte någon av de kunder som tillfrågats familjär med det. Därmed har de ingen 

vetskap kring vad det är och hur det fungerar. 

 

4.4.2 Kundernas förslag på möjliga förbättringar 

 

Kunder som deltagit i studien genom att bidra med kunskap och erfarenhet kring kundernas 

upplevelser med leveranser från DHL har kommit fram med förslag som kan tänkas 

implementeras inom DHL. De förslag som tagits fram är följande: 

 

 Legitimering vid mottagande av leverans 

 Förbättra DHLs transportrunda för gods 

 Effektivisera leveranstiden. 

 Helgkörning 

 

En kund kom fram med ett förslag där kunden anser att det bör finnas någon form av kontroll 

av mottagaren där mottagaren bör exempelvis legitimeras för att kunna ta emot leveransen. 

Med legitimering vid mottagande av leverans avser förslaget att minska risken för bedrägeri, 

säkerhet är något kunden vill ha för att säkerställa att leveranser hamnar hos rätt person. 

Särskilt vid hemleveranser känner sig kunden otrygg när paket lämnas ut utan id-kontroll. 

 

Genom någon form av missnöje från en kund har ett förslag tagits fram via kunden där 

kunden anser att DHL bör effektivisera den nuvarande transportrundan vid leveranser från 

utrikes, det vill säga att kunden ska, vid beställning av leverans från utrikes kunna se att 

transporten inte sker på ett ineffektivt sätt. Istället för en transportrunda från exempelvis 

Norge till Tyskland och sedan från Tyskland till Sverige så anser kunden att det bör 

implementeras en mer effektiv transport som åker direkt från Norge till Sverige. I dagsläget 

känns inte detta varken kostnadseffektivt eller miljövänligt. 

 

En annan kund anser att leveranstiden är för långsam jämfört med konkurrenterna till DHL. 

Då kunden har erfarenhet från de stora logistikföretagen som Posten och Schenker. Det tar 

alltid några dagar extra med leveranser från DHL. Det går enligt kunden snabbare med Posten 

och Schenker än vad det går med DHL. Det är anledningen till att DHL kallas för ‘Den 

haltande länken.  

 

Det sista förslaget som erhållits från de kunder som intervjuats är att det bör finnas 

helgkörning där DHL även ska leverera paket under helgen. Detta förslag motiveras av att 

kunden inte vill vänta för länge för att erhålla sitt paket när kunden beställt en leverans vid 

slutet av veckan. För tillfället sker inga helgkörningar och eftersom det tar en till två dagar 
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innan ett paket levereras så sker leveransen som tidigast på måndag nästa vecka. Kunden vill 

att det ska ske leveranser under hela veckan så att leveranser inte försenas på grund av helger. 
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5. Analys/diskussion 

Detta avsnitt avser att jämföra teorin med empirin, vartefter jämförelsen kommer att 

analyseras och diskuteras.  

 

Enligt Lambert (1992) är logistik en tjänst som förser kunder med transport och lagring 

genom planering, implementering och kostnadseffektivitet. DHL i Eskilstuna är enligt 

Respondent 1 (2015) något som fungerar som en omlastningscentral där gods anländer för att 

sedan genomgå en omlastningsprocess för att fortsättningsvis levereras till slutkund. DHL i 

Eskilstuna arbetar i detta fall enligt Lamberts teori då DHL i Eskilstuna lagrar genom 

planering och transporterar det vidare till slutkund. 

 

Scott (2009) redogör för logistiksinnovation, logistiksinnovationer är innovationer inom 

logistik som kan anses vara till nytta för externa- och interna kunder. Logistiksinnovationer 

kan vara både simpel och komplex. I empirin har Respondent 1 (2015) redogjort för hur DHL 

i helhet arbetar med innovation. Det har visat sig vara ett område som endast utforskas 

centralt och inte lokalt. Det vill säga att DHL arbetar endast med innovation centralt i 

Tyskland där det finns ett innovationscenter och inte i lokala områden som DHL i Eskilstuna. 

För att kunna komma fram till innovativa lösningar inom logistiksområdet krävs det enligt 

Scott (2009) fyra nödvändiga steg vilket är uppsättning av aktiviteter, aktiviteter för 

upphämtning av ledtrådar från kunder, förhandling, bekräftelse och reflektering av aktiviteter 

och organisatoriskt lärande. DHL i Eskilstuna utför olika aktiviteter för att få insikt inom 

kunders värderingar och upplevelser kring DHL i Eskilstunas tjänst. De aktiviteter som utförs 

har kunden i fokus. Enligt Respondent 1 (2015) så finns det inga märkbara problem med 

tjänsten då DHL i Eskilstuna inte erhållit någon form av negativ feedback. De feedback som 

finns inom företaget har erhållits genom Persistent och Periodic metoden som redogörs i 

Meyer och Schwagers (2008) teorier, DHL arbetar mycket med att se till att kunden får en 

positiv upplevelse kring tjänsten. Dock motsäger kundintervjuerna DHL i Eskilstunas bild på 

verkligheten, Bilden som DHL i Eskilstuna är av fiktiv karaktär då de undersökningar som 

gjorts från DHL i Eskilstuna inte genererat fram en verklighetsbild på kunders förväntingar 

och upplevelser kring tjänsten. Företag ska även enligt teorin förbereda organisationen för att 

kunna vara innovativa, på så sätt kan företag identifiera behov och efterfrågan från kunder. 

Därefter kan företaget använda dessa ledtrådar för att finna en innovativa lösning. Företag ska 

enligt teorin fokusera på att få en insikt på kundvärde, genom att identifiera kunders 

efterfrågan kan företag få en insikt inom kundvärde. DHL i Eskilstuna har i olika tillfällen 

kunnat identifiera efterfrågan vartefter de har anpassat processen i omlastningsterminalen för 

att kunna effektivt utföra omlastningsprocessen (Respondent 1, 2015), det inkluderar 

exempelvis förändring av organiseringen i terminalen. Det tyder på att DHL i Eskilstuna har 

arbetat utifrån de nuvarande teorier som redogjorts angående logistiksinnovation. Stor del av 

värdeskapandet sker genom tillfredsställelse av behov och efterfrågan samt 

kostnadsreduktioner. Kostnadsreduktioner är en faktor som inte riktigt tillämpats på DHL. 

Men eftersom det finns avtal kring personalkostnader mellan DHL och de stora 

konkurrenterna så blir kostnaderna för personal inom den svenska logistiksbranschen likadan. 

DHL i Eskilstuna arbetar mot att tillfredsställa så många kunders behov och efterfrågan som 

möjligt, det har bevisats att de kunder som intervjuats inte riktigt blivit tillfredsställda med 

tjänsten som erbjudits från DHL då konkurrenterna har erbjudit en mer tillfredsställande 

tjänst.  

 

Som det tidigare nämnts i teorin avser tjänsteinnovation att förbättra en nuvarande tjänst, det 

ska även enligt användaren anses vara något som förbättrar individens livskvalité. DHL 
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arbetar enligt Respondent 1 (2015) med tjänsteinnovation, respondenten beskriver det som 

något som endast arbetas centralt och inte lokalt inom DHLs organisation. det finns inga 

officiella riktlinjer för att skapa innovation på DHL i Eskilstuna. Dock finns det ett verktyg 

som kallas iThink där alla anställda på DHL kan gå in på och lägga upp idéer de kommer 

fram till. Att utveckla denna plattform skulle kunna ge företaget lokalt en bättre 

innovationsgrad. Kanske företaget bör öppna upp en plattform där även kunder kan dela med 

sig av sina idéer eller tankar som kan ge företaget lättare att identifiera ledtrådar till 

innovativa lösningar. 

 

Det finns en brist på innovativa förmågor på de lokala delarna av företaget medan det finns en 

avdelning som arbetar ständigt mot innovation i de centrala delarna. DHL har varit först på 

marknaden med innovationer, ett exempel kan vara handdatorerna där DHL var först med att 

lansera det. Även om DHL var först med att använda handdatorerna så blev det enligt 

respondent 1 (2015) dyrare för DHL att etablera handdatorer till organisationen än vad det var 

för konkurrenterna. Anledningen till det var att problem uppstod vid de första prototyperna 

där det fanns behov av att förändra för att få fram en fullt fungerande handdator. Konkurrenter 

minskade kostnaderna genom att ha lärdomar kring de problem som uppstod för DHL och 

gjorde därför inte samma misstag som DHL. Det kan ses som något av en nackdel av att vara 

först med någonting nytt men det ska definitivt inte anses vara negativt att vara först på 

marknaden med en effektivisering eller ny form av produkt eller tjänst. Innovativa lösningar 

har till uppgift att förbättra tjänsten för både externa och interna parter. Det ska förbättra på 

det sättet att externa parter som exempelvis kunder anser att det finns ett större värde jämfört 

med den tidigare versionen av tjänsten. Innovativa lösningar ska underlätta för interna parter 

eller förbättra metoden som tillämpas av interna parter, interna parter kan exempelvis vara 

anställda där allt går mer effektivt med en handdator jämfört med tidigare situationer där 

anställda har utfört arbetsuppgifter utan handdatorer. Det kan vara kostsamt att implementera 

innovativa lösningar men i längden är det mer kostnadseffektivt än vad det skulle varit om de 

innovativa lösningarna aldrig implementerades.  

 

Kristensson et al (2014) redogör fyra punkter för att skapa tjänsteinnovationer vilka är att 

förändra kundens roll, förändra värdeskapande processer, fylla ett otillfredsställt behov och 

bryta traditionella värdekedjor. DHL prioriterar kunderna, de vill att upplevelsen ska vara så 

positivt som möjlig och försöker därmed använda flexibla chaufförer som kan anpassas till 

olika situationer samt att kunder har möjlighet till kommunikation med DHL vid eventuella 

funderingar och frågor. Det ger kunder en roll i företaget där de har möjlighet att kontakta 

företaget. Tilläggstjänser som finns på DHLs webbsida är även de en faktor som påverkar 

kundens roll i företaget, det kan exempelvis vara en tilläggstjänst där kunden kan spåra 

paketet under hela transportprocessen. Det ger kunden en flexibel roll där kunden kan välja 

om de vill ha en större eller mindre roll i företaget. En förändring i de värdeskapande 

processerna är nära besläktat med förändring i kundens roll, kunden kan få en större roll samt 

inflytande genom att välja de tilläggsval som kunden vill ha och att kunden kan få ett större 

inflytande genom att kontakta DHL. Företag måste även fylla ett otillfredsställt behov för att 

kunna skapa tjänsteinnovation, de kunder som deltagit i intervjuer har uttryckt ett behov av att 

effektivisera leveranstiden genom missnöje. De kunder som intervjuats angående sena 

leveranstider har inte använt sig av DHLs tjänst på sistone, det vill säga att dessa kunder har 

undvikit DHLs tjänst och har istället vänt sig till konkurrenterna. I ett fall har kunden inte 

använt sig av DHLs tjänst på cirka tio år, vilket är en lång tid och företaget kan redan ha 

åtgärdat det problemet som kunden bemötte. DHL tillfredsställer kunders behov till en viss 

del då de nuvarande kunder inte bemöter några problem. Däremot finns det en del som 

fortfarande känner missnöje med tjänsten, det präglas av en indirekt kontakt i form av rykten 
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och tidigare erfarenheter vilket försvårar för DHL att tillfredsställa hela kundbasen. Detta 

stärks av en teori där negativa upplevelser och rykten kan påverka kunders val av tjänst, om 

en kund någon gång upplevt en negativ upplevelse så finns det en risk för att de aldrig mer 

utnyttjar tjänsten som erbjuds. Alltså finns det ingen möjlighet för DHL att tillfredsställa alla 

kunders behov men de har en möjlighet att tillfredsställa alla framtida kunder genom att ta 

lärdomar från kunders upplevelser och erfarenheter kring tjänsten. DHL har för tillfället ett 

rykte som har lett till ett smeknamn till DHL vilket är ‘Den haltande länken’. 

 

Flint et al (2005) och Tidd & Bessant (2013) redogör för två olika typer av innovation där det 

finns radikala och inkrementella innovationer, teorin redogör även för brist på radikala 

innovationer inom logistiksbranschen. När det kommer till logistiksbranschen uppstår 

inkrementella innovationer oftare än radikala innovationer enligt teorin. Tre metoder som är 

lämpliga för att generera inkrementella innovationer är att skapa förbättringar till nuvarande 

produkter, utveckling av processer och ‘New-To-The-World” produkter. DHL har olika 

innovativa lösningar som tagits fram, ett exempel kan vara förbättringar till nuvarande 

produkter där de var först med handdatorer, det kan även klassificeras som en utveckling av 

processer då implementering av handdatorer har resulterat i kostnadsreduktioner. Handdatorer 

är en innovation som klassificeras som en intern innovation där det inte genererar någon form 

av kunde med anledning till att kunden inte har någon direkt interaktion med handdatorer. 

Interna innovationer effektiviserar processen i företaget vilket kan leda till att exempelvis 

omlastningsprocessen utförs snabbare, det i sin tur leder till att leveranstiden kan 

effektiviseras. Effektivisering av leveranstid har en direkt interaktion med kunden men den 

interna innovationen har det inte. Interna innovationer har indirekta interaktioner med kund 

där det kan påverka en faktor som påverkar kundens upplevelse och förväntningar. En annan 

teori som stödjer detta är Bessant & Davies (2007) teori kring de olika former av innovationer 

vilket är produktinnovation, process innovation, paradigm innovation och 

positionsinnovation. I detta fall appliceras process innovation där process innovationer 

förändrar metoderna för att skapa och leverera något.  

 

Voss & Zomerdijk (2007) redogör för innovationer inom tjänster som baseras på upplevelser. 

Upplevelsebaserade tjänster drivs av insikter på kunderna, det finns fyra former av insikter 

enligt författarna. DHL tillämpar traditionell marknadsundersökning vilket utförs varje år, 

Respondent 1 (2015) har ansvar till viss del att utföra en traditionell marknadsundersökning 

där företaget kan samla in data för möjliga utvecklingar till tjänsten. Författarna redogör för 

att kunder inte alltid vet vad de vill ha, därför kan kunderna inte kontribuera till framtida 

utvecklingar. DHLs traditionella marknadsundersökningar har genererat fram åsikter från 

kunder gällande tjänsten som erbjuds, det har dock bevisats genom de kundintervjuer som 

gjorts i studien där det redogörs om missnöje att DHL har erhållit information som inte 

stämmer, informationen är raka motsatsen till vad kundrespondenterna har sagt och upplevt. 

Den information DHL har erhållit är inte verklighetsbaserad vilket betyder att DHL anser att 

det inte finns några problem med tjänsten som erbjuds medan kunder anser att det finns ett 

problem. Det finns ett behov av att erhålla ett korrekt informationsflöde för att företaget ska 

kunna få en verklighetsbild på kundernas upplevelse och förväntningar. En annan typ av 

undersökning för att få en insikt på kund är empatisk undersökning där företag fokuserar mer 

på att ta reda på hur kundernas efterfrågan ‘fungerar’. Respondent 2(2015) redogör för att det 

är viktigt att ta reda på vad det är kunden faktiskt säger i samtalet så att respondent 2 kan 

besvara och assistera kunden på lämpligaste sätt. Det leder till en mer känslofull 

kommunikation där respondent 2 vet och förstår det kunden tänker och känner.  
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En annan form av insikt på kund är trendspaning där ett företag ska i god tid förutse kunders 

konsumtionsmönster, Respondent 1 (2015) redogör för att det finns perioder där en viss typ av 

produkt levereras mer frekvent, respondent 1 talar om att det existerade en viss trend med en 

typ av gods. DHL i Eskilstuna utförde en omorganisering i terminalen för att kunna bemöta 

denna typ av trend. Teorin talar om att trendspaning sker genom diskussion med experter 

inom olika området, läsande av magasin och nyhetsblad. DHL i Eskilstuna använder en annan 

form av metod för att identifiera trender där personalen strukturerar om terminalen när en 

märkbar förändring av gods blir visuellt. Att dra lärdomar från andra är en annan form av 

insikt där företag får inspiration från andra företags metoder. Detta appliceras dock mest till 

konkurrenterna då de har dragit inspiration från företagets innovationer. Eftersom innovation 

utarbetas centralt så finns det inga möjligheter för DHL i Eskilstuna att dra lärdomar från 

andra. DHL i Eskilstuna arbetar inte med innovation och det leder till att de inte har kunskap 

inom innovationsområdet vilket leder till att det blir svårt för företaget att dra lärdomar från 

andra företag när det kommer till innovation. En influens på kundlojaliteten uppstår när 

kunden upplever tjänsten. Det är enligt teorin underlättande att kundlojaliteten fortsätter 

existera efter en positiv upplevelse kring tjänsten som erbjuds. Respondenter (2015) från 

företaget nämner att kunder inte bryr sig om leveranstiden och istället på att upplevelsen är 

positiv, DHL satsar på kundupplevelsen utan att få en leveranstid som är likgiltig jämfört med 

konkurrenterna. Kundrespondenterna (2015) talar främst om att leveranstiden inte uppnår till 

kundernas förväntningar, det är erfarenheter som klassificeras som utdaterade då 

förväntningarna uppstod i samband med tillämpning av tjänst som utnyttjades för cirka tio år 

sedan. Kundlojalitet kan genom ett enda misstag från företagets sida spricka isär, kunder 

vänder sig till konkurrenterna istället och det riskerar att kunderna bygger upp en kundrelation 

och kundlojalitet hos konkurrenterna istället.  

 

Detsamma gäller kundvärdet då konsumenter vänder sig till andra företaget när företagets 

tjänst inte tillgodoser kundernas behov och värdekrav. Kunder vill känna, genom ett 

finansiellt perspektiv ett värde från tjänsten. Utbytet mellan finansiella medel och tjänst ska 

enligt konsumenter vara en värdeskapande process där det genererar ett kundvärde. Det gäller 

att identifiera kunders långsiktiga värderingar, vad är det kunder verkligen värderar. DHL 

klassificerar behovet av en effektiviserad leveranstid som ett tillfälligt behov medan det 

långsiktiga behovet är att se till att leveransen kommer fram till kund. Tre faktorer leder till 

kundvärde, differentiering, effektivitet (effectiveness) och effektivitet (efficiency). 

Differentiering på företags tjänster krävs för att erhålla en unikhet, Kunder har någon form av 

differentiering, dock är det en negativ sådan där företaget är för långsam med leveranstiderna. 

Effektivitet belyser vikten av att funktioner inom logistiken ska tillfredsställa kundernas krav, 

innovation är en faktor som kan tillämpas för att tillfredsställa kundernas krav, det vill säga att 

det krävs att företaget behöver strukturera om företaget på det sättet att innovation får en 

större roll i företaget. Paket kommer fram trasiga och i vissa fall är leveranstiden för lång för 

att det ska passa in i kundernas tidsschema, det är en faktor som i detta fall har en inflytande 

kring differentiering och effektivitet. Kunder vill inte att paket ska anlända trasigt och de vill 

inte heller att leveranstiden ska ta för lång tid. Effektivitet ska även tillgodose kunder med en 

tjänst som har ett acceptabelt pris. Det inkluderar att det krävs kostnadsreduktioner inom 

interna processer i företaget för att företaget ska kunna erbjuda ett acceptabelt pris till kunden. 

Det resulterar i en kostnadseffektivitet till båda parterna där kunden kan utnyttja tjänsten för 

ett mer acceptabelt pris medan företaget kan erbjuda det acceptabla priset på grund av de 

kostnadsreduktioner som gjorts. Dock krävs det att företaget uppehåller eller effektiviserar 

kvalitén samtidigt som det resulterar i en kostnadsreduktion för att det ska bli en 

effektivisering. 
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Företag bör enligt teorin analysera hur kunden ser på företagets varumärke och inte bara på en 

produkt eller tjänst. Det är viktigt att särskilja företagets varumärke med företagets produkt 

eller tjänst. Dock har produkter och tjänster en koppling med varumärket där kunder drar 

slutsatser kring varumärket på grund av en erfarenhet med en produkt eller tjänst. Kunder 

brukar benämna DHL som ‘Den haltande länken’, det finns en risk att erfarenheter med en 

produkt eller tjänst påverkar kundens syn på varumärket, i detta sammanhang kallas DHL för 

‘Den haltande länken’ på grund av oacceptabla leveranstider enligt kunderna. 

 

Enligt teorin anser företagsledare att kundrelationer är en faktor som aldrig försämras inom 

företagen, de ser däremot ett problem kring överflödet av information som erhålls genom 

insamling av kunddata. I studien som gjorts anser respondent 1 (2015) på DHL att det finns 

problem mellan företaget och kunderna, Företaget inser att det finns ett uttryckt problem från 

kunderna. Genom empirin från kunderna kan det identifieras ett behov av en investering från 

DHLs sida för att kunna förbättra kundupplevelsen, det leder i sin tur till större kundlojalitet 

och bättre kundrelationer. Förbättringen avser enligt empirin att företaget levererar gods 

snabbare, dock anser DHL att leveranstiden inte är det som spelar störst roll, det är enligt 

företaget viktigast att utföra arbetet på ett korrekt sätt.kunder som deltagit i studien upplever 

även de problem med företagets tjänster, det kan ses som ett överflöde av information där 

företaget inte lyckas erhålla data som speglar hela kundbasen. Meyer & Schwager (2007) 

redogör för kundupplevelse och kundrelationer, kundrelationer inkluderar det företaget vet om 

kunderna, kundupplevelse avser kundernas tankar kring företaget. Vid fördjupning av 

kundrelationer finns en tendens att företaget identifierar mönster kring kundernas efterfrågan. 

Persistent, periodic och pulsed är tre olika former av information som har en koppling till 

kundupplevelse.  

 

Genom att korrespondera på ett lämpligt sätt enligt kundernas situationer kan ett missnöje från 

kunden omvandlas till nöjdhet enligt teorin. Respondent 2 (2015) har till arbetsuppgift att se 

till att realisera teorin och applicera det till verkligheten. Telefonsamtal hör till respondentens 

vardagliga arbete där respondenten belyser vikten av att verkligen lyssna på vad det är kunden 

faktiskt vill förmedla fram. Därefter korresponderas det enligt situation så att kunder blir 

nöjda i slutändan. 
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6. Slutsatser 

Slutsatsen inkluderar information som erhållits av studien, det vill säga att här besvaras 

forskningsfrågan samtidigt som det innefattar information kring resultatet som uppnåtts för 

att kunna besvara forskningsfrågan. Slutsatserna presenteras i ordning från 1-12. 

 

Studiens forskningsfråga är följande:  

‘Hur kan DHL Freight i Eskilstuna genom inkrementella innovativa lösningar leverera ett 

högre kundvärde samt bättre kundupplevelse i den del av logistikprocessen som skapar 

kundvärde för privatpersoner?’  

 

Slutsats 1: 
För att logistikföretag ska kunna komma fram till innovativa lösningar som gynnar företaget 

lokalt krävs det att aktiviteter som skapar möjligheter till innovation. Dessa aktiviteter är 

upphämtning av ledtrådar och information från kunder, förhandling, bekräftelse och sist bör 

företaget reflektera över aktiviteterna då det leder till organisatoriskt lärande som är den sista 

viktiga aktiviteten som är nödvändig. Företaget idag påstår att de genomför olika aktiviteter 

där kunders upplevelser och värderingar är huvudfokuset. DHL i Eskilstuna menar också att 

den negativa feedback som kommer från kunder är låg, men då empirin är motsägande bör 

dessa aktiviteter ses över och utvecklas/förbättras. 

 

Slutsats 2: 
För att företag ska kunna vara innovativa är det nödvändigt att företaget är förberedd på detta. 

Det är viktigt att vara mottaglig för att identifiera kunders efterfrågan och behov för att 

därefter utgå från dessa viktiga vägledningar till att finna innovativa lösningar.  

 

Slutsats 3: 
Respondent från DHL Freight i Eskilstuna beskriver att innovation är ett begrepp som 

företaget endast arbetar centralt med, vilket betyder att innovationsgraden i Eskilstuna är 

nästan obefintlig. Denna brist på innovation lokalt gör det mycket svårt för företaget att vara 

innovativt. Dock finns en plattform på företaget som anställda på DHL kan dela sina idéer 

med företaget.  

 

Slutsats 4: 
Kostnader med att vara först med något nytt bör definitivt inte anses endast som negativt. 

Tidigare erfarenheter på företaget där de lanserat en idé före sina konkurrenter har enligt 

respondent vid DHL i Eskilstuna varit kostsamt och förbättringar varit nödvändiga på 

produkten för att fungera korrekt. Konkurrenter har då kunnat imiterat DHLs lansering men 

då till en lägre kostnad eftersom kunskapen kring produkten redan fanns och problem kunde 

undvikas. Att vara först med en ny idé är ändå positivt och kostnadseffektivare i längden än 

om de innovativa lösningarna aldrig implementerades.  

 

Slutsats 5: 
Det finns fyra punkter att ta hänsyn till för att skapa tjänsteinnovationer. Den första är att lyfta 

fram kundens roll och utgå från den vid beslut. Den andra är att förändra värdeskapande 

processer vilket i det här fallet även kan ses som att företaget kan förändra och än mer 

frambringa kundens roll och på så sätt förbättra värdeskapande processer i företaget. Att fylla 

ett otillfredsställt behov är den tredje punkten som syftar till att företaget ska tillfredsställa de 

behov som kunderna upplever som avsaknad. En grundsten till att kunna göra detta är att 
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företaget är mottaglig och villig till att identifiera samt insamla kunders upplevelser. Sista 

punkten är att bryta traditionella värdekedjor.  

 

Slutsats 6: 
Företaget lokalt bör sträva efter att finna möjligheter till inkrementella innovationer för att 

utveckla och förbättra den nuvarande kundupplevelsen. Genom inkrementella innovationer 

som har framkommit genom de identifikationer företaget gjort av kunder kommer dessa att 

leda till högre kundvärde då kunders behov och efterfrågan har tagits i beaktande.  

 

Slutsats 7: 
I dagsläget gör DHL marknadsundersökningar som är generella och traditionella en gång om 

året. Marknadsundersöknings-resultatet som av respondent 1 uppfattas som att det inte finns 

direkta problem men i denna studies kontakt med kunder visar sig motsätta denna bild. 

Företaget behöver erhålla en verklighetsbild över de åsikter dess kunder faktiskt har för att 

kunna möta deras behov. 

 

Slutsats 8: 
I och med den nya trenden som innebär ökad internet-handel är företaget lokalt redan 

framåttänkande. De har ställts inför nya problem i omlastningsprocessen vilket företaget 

redan är på god väg att finna lösningar på. Effektivitet är ett viktigt begrepp vilket gör 

omlastningsprocessen till en viktig del i företaget. Dock sker företagets trendspaning visuellt i 

dagsläget, det vill säga märker företaget en trend när gods anländer till företaget. Att lägga till 

andra viktiga informationskällor för trendspaningen där information om den nya trenden 

redan möter företaget innan det syns i själva processen kan leda till effektivare verksamhet. 

 

Slutsats 9: 
Kunder differentierar DHL på ett negativt sätt då kunder anser att leveranstiden är för 

långsam jämfört med konkurrenterna. Det har lett till att kunder inte känner en värdeskapande 

process vid utbytande av finansiella medel för tjänst. Företaget behöver effektivisera interna 

processer för att effektivisera leveranstiden samt att förändra differentieringen till något 

positivt. Kostnadsreduktioner uppstår och företaget har möjlighet till att erbjuda ett enligt 

kunden ett acceptabelt pris samtidigt som leveranstiden förkortas. 

 

Slutsats 10:  
Dåliga erfarenheter hos en kund gör ofta att kunden ändrar uppfattning om företaget. En 

kunds negativa bild om företaget sprids till andra kunder och det kan vara svårt att häva 

spridningen och att ändra kunders uppfattningar. Det företaget kan göra är att mer tydligt 

skilja på varumärket och dess produkter eller tjänster så att den negativa uppfattningen inte 

riktas mot hela företaget och det som företaget erbjuder. Varumärket är självklart en stor 

koppling kunder gör mellan produkten eller tjänsten, men vid en dålig erfarenhet kan detta 

kan företagets andra produkter eller tjänster som erbjuds gå miste om kunder.  

 

Slutsats 11: 
Företaget har insett att det finns ett uttryckt problem från kunderna, det har dock visat sig att 

företaget har en fiktiv bild på problemet, det vill säga att de har en bild som inte 

överensstämmer med verkligheten. Det finns ett märkbart behov att investera inom interna 

processer för att kunna lösa problemet, innovation kan vara en metod för att lösa problemet.  
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Slutsats 12: 
Trots att tidigare delar i studien pekar på att det är svårt att ändra en kunds missnöje finns 

ändå möjlighet till att omvandla uppfattningen till positiv. Det är viktigt att företaget agerar 

rätt vid kontakt med kund. Enligt respondent 2 kan sådan omvandling ske genom att lyssna 

noga på vad kunden vill förmedla fram i sin kontakt med företaget och sedan verka efter det. 
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7. Vidareforskning 

Studien har kommit fram till olika faktorer som kan tänkas effektiviseras för att 

logistikföretag ska kunna erbjuda en bättre upplevelse och generera ett förbättrat kundvärde. 

Olika lösningar har tagits fram genom en analys mellan teori och empiri. Ett förslag till 

vidareforskning är då en studie där de undersökande tar fram detaljerade exempel på hur 

företaget ska gå tillväga för att uppnå de lösningar som behövs för att effektivisera och 

förbättra kundvärdet och kundupplevelsen. Ett annat förslag kan vara att de undersökande tar 

fram ett beslutsunderlag för företaget så att företaget kan självständigt genom informationen 

från studien ta fram lösningar på problem. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide  
- platschef DHL  

 

 Vill du vara anonym eller går det bra att använda ditt namn och DHL i arbetet? 

 Har ni någon formulerad logistikprocess? om ja,hur ser den ut?  

 Hur arbetar ni med logistik? 

 Hur jobbar ni med innovation, hur ser er innovationskoncept ut? 

 Vi har genom DHLs webbsida fått reda på att ni har två innovativa lösningar, vilket är 

Smartsensor och Resilience360, hur fungerar dessa lösningar? 

 Hur arbetade ni för att fram dessa lösningar? 

 Policy, dokument eller ägardirektiv? Något inriktat på innovation? Vad utgår ni från 

för policys/dokument som vi kan ta del av? Behöver inte vara innovationsinriktat. 

 Hur identifierar DHL kunders behov och efterfrågan? 

 Identifieras trender mellan kundrelationer?  

 Kan ni vid vissa tillfällen se några förändringar i kunders behov och/eller efterfrågan? 

 Hur lyder DHLs kundvärdeprincip? 

 hur arbetar ni för att nå kundvärde, det vill säga vad gör ni för att erhålla en 

värdeskapande process? 

 Hur högt fokus ligger på kunderna? Hur samlar ni in information från kunder? Indirekt 

intreraktion eller direkt interaktion (analysera försäljningsdata eller lyssna på direkta 

åsikter genom forskning, undersökning eller annan metod)? 

 Hur arbetar ni gentemot konkurrenskraft, dvs vad gör ni för att stärka er 

konkurrenskraft och vad gör ni för att vara bättre än konkurrenterna? 

 Vad kan vara intressant angående innovationsbidrag hos er?  

 Komma vidare i undersökningen: Vem kan vi kontakta i nästa steg?  
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide  
-adminavdelningen DHL  

 

 Vill du vara anonym eller går det bra att använda ditt namn och/eller befattning i 

arbetet? 

 Hur ser dina arbetsuppgifter ut?  

 Vad är det som står i fokus under de samtal som görs under arbetstid? 

 Hur jobbar ni med innovation, hur ser ert innovationskoncept ut? 

 Policy, dokument eller ägardirektiv? Något inriktat på innovation? Vad utgår ni från 

för policys/dokument som vi kan ta del av? Behöver inte vara innovationsinriktat. 

 Hur identifierar DHL kunders behov och efterfrågan? 

 Identifieras trender mellan kundrelationer?  

 Kan ni vid vissa tillfällen se några förändringar i kunders behov och/eller efterfrågan? 

 Hur lyder DHLs kundvärdeprincip? 

 hur arbetar ni för att nå kundvärde, det vill säga vad gör ni för att erhålla en 

värdeskapande process? 

 Hur högt fokus ligger på kunderna? Hur samlar ni in information från kunder? Indirekt 

interaktion eller direkt interaktion (analysera försäljningsdata eller lyssna på direkta 

åsikter genom forskning, undersökning eller annan metod)? 

 Hur arbetar ni gentemot konkurrenskraft, dvs vad gör ni för att stärka er 

konkurrenskraft och vad gör ni för att vara bättre än konkurrenterna? 

 Vad är CI Study? Hur fungerar CI Study? 

 Vad står MPA samtal för? Magnus pratade om det men förklarade aldrig vad det stod 

för. 

 Hur stor upplever du att skillnaden är mellan kunders förväntningar och verkligheten? 

 hur ser du på kundupplevelse, vad är det viktiga med det och ser du någon struktur på 

hur kundupplevelse brukar se ut 
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide  
- Privatkunder DHL 

 

 Hur skulle du beskriva DHL som företag? 

 Vad tycker du om DHLs tjänst i helhet? Är den bra/dålig? varför? 

 Var det du själv som boka en leverans hos DHL? I så fall, upplevde du att hela 

bokningen var tydlig och lätt att genomföra eller fanns det något otydligt med det? 

- Gjorde du bokningen via telefon eller DHLs egen webbsida?    

 Har du endast tagit emot paket som skickats med DHL eller har du även skickat paket? 

 Har leveranserna uppnått dina förväntningar? 

- Varför/varför inte? 

 Saknar du viss information, finns det någon otydlighet runt informationen? 

  Har du någonsin varit med i en kundundersökning om DHL? 
 Har du använt hemsidan för att spåra ett paket eller ringt in om samma ärende? 
  Vad skulle kunna förbättras? 
 Fanns det något behov av att kontakta DHL angående en leverans? I så fall, Hur 

upplevde du att kommunikationen var i samband med leveransen? Var dem trevliga? 

blev du nöjd i slutändan? 
 När avser du att använda DHLs tjänst, vid alla sorters leveranser av gods eller vid 

leveranser av stort gods som exempelvis köp av soffor etc? 
 Upplevde du att du var nöjd med DHLs tjänst? 
 Skulle du ha valt DHL igen eller vända dig till något annat företag? 

 


