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1.   INLEDNING 
 
Den här uppsatsen kommer att behandla hur företag går till väga för att få fram information 
om sina kunder. Vi vill veta vilken kundinformation företagen är intresserade av och vad 
denna information slutligen resulterar i. Vi tror att informationsbearbetningen har stor 
betydelse för ett företags förändringsförmåga och troligen leder kundinformation följt av 
förändring till ökad lönsamhet. Uppsatsen är en kvalitativ studie som grundar sig på 
information vi erhållit från tre medelstora tillverkande företag. 
 
 
1.1   BAKGRUND 
 
Lönsamhet är betydelsefullt för varje vinstdrivande företag. En verksamhet definieras som 
lönsam om vinsten är tillräckligt stor i jämförelse med det kapital som arbetar i företaget, och 
det kapital som har finansierats av ägare och långivare. I en marknadsekonomi krävs det att 
lönsamheten är tillräcklig för att attrahera arbetskraft, leverantörer och finansiärer. Vinst som 
lönsamhetsmått kan inte jämföras utan eftertanke, eftersom ett större företag borde generera 
högre vinst än ett mindre.1 För att nå en högre lönsamhet är det viktigt att bli 
konkurrenskraftig. Konkurrensen har ökat i och med globalisering av marknader. 
Globaliseringen beror till en stor del på den nya teknologin. Landsgränserna hindrar inte 
längre konkurrens från utländska företag. Företag kan inte längre skaffa sig bestående 
fördelar, bara genom att snabbt omsätta ny teknologi till nya fysiska tillgångar, eller genom 
att skickligt förvalta sina finansiella tillgångar och skulder. Det har idag blivit viktigare att 
utnyttja sina icke materiella resurser, såsom kundkapital.2 Tidigare var vägen till lönsamhet  
massproduktion och det fungerade i efterkrigstiden. Företagen producerade först och 
integrerade inte kunden förrän produkten var klar.3 Idag väljer fler företag att involvera 
kunden i utvecklingsprocessen av produkter, för att bli mer konkurrenskraftiga. De senaste 20 
åren har det skett ett maktskifte från producenterna till kunderna. Kunderna har blivit mer 
krävande (då ökad konkurrens och produktutveckling gav dem mer att välja emellan), och 
smartare (när kunderna lärde sig att hitta information). Detta har resulterat i att kunden idag 
har en mycket starkare position än tidigare. För att ett företag skall bli framgångsrikt måste 
det känna till sina kunder och vara medvetet om deras behov.4 Därför konstaterar vi att 
information om kunden har blivit allt viktigare för företag. 
 
 
1.2   PROBLEMDISKUSSION 
 
Vi har kommit fram till att lönsamhet är betydelsefullt för vinstdrivande företag. Därför har 
det genom historien varit självklart att använda sig av finansiella mått. Finansiella mått är bra, 
men inte tillräckliga för att styra ett företag. Man kan likna företaget vid ett flygplan. Hur 
gärna hade någon åkt med ett flygplan som endast använder ett instrument, exempelvis för att 
mäta hastighet? Piloter hanterar information från många mätinstrument i flygplanet. 
Företagsledare är som piloter, som skall navigera företaget genom komplexa miljöer. Varför 

                                                
1 Gyllberg och Svensson, 2000 
2 Kaplan och Norton, 1999 
3 Romani, 1997 
4 Hammer, 2000 
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tro att företagsledare behöver mindre än ett fullt batteri med mätinstrument, för att leda 
företaget på bästa sätt?5 
 
År 1991 dök begreppet Balanced Scorecard upp för första gången. Grundtankarna är att samla 
ett antal mått till en beskrivning av organisationen och dess mål och visioner. Balanced 
Scorecard (balanserat styrkort) används för att ge en strategisk inriktning åt verksamhetens 
styrning. Det styrkort som utvecklades av Kaplan och Norton har fyra grundperspektiv; 
finansiellt, kund, interna processer och tillväxt och lärande. Idag har man dock utvecklat fler  
perspektiv, exempelvis miljöperspektivet. Inom perspektiven tar man fram olika mått som 
skall härledas ur organisationens vision och strategi. Vi anser att Balanced Scorecard har 
bidragit till ökad fokusering kring icke finansiella mått, däribland kundmått. De vanligaste 
kundmåtten i Balanced Scorecard är marknadsandel, återköpsbenägenhet, kundvärvning, 
kundtillfredsställelse och kundlönsamhet. Marknadsandel visar den andel som företaget har av 
en viss marknad. Detta kan mätas i antal kunder, intäkter, eller såld volym. 
Återköpsbenägenhet anger i vilken grad kunden väljer att göra återkommande köp och visar 
hur företaget vårdar sina kundrelationer. Kundvärvning mäter hur många nya kunder företaget 
lockar till sig. Kundtillfredsställelse visar hur väl företaget lyckas tillfredsställa kundens 
behov och hur nöjda de är. Kundlönsamhet mäter nettovinsten från en viss kund efter avdrag 
för kostnader som krävs för att tillfredsställa kunden.6 Kundtillfredsställelse ser vi som en 
grundpelare bland kundmåtten. Nöjda kunder är återköpsbenägna och sprider ett gott rykte om 
produkten/tjänsten som i sin tur leder till nya kunder. Dessa mått leder förhoppningsvis till 
kundlönsamhet. Automatiskt leder nya- och lojala kunder till en penetrering av marknaden 
eller nya marknadsandelar.  
 
Ett samband mellan kundmätningar och lönsamhet har påvisats i en forskningsstudie av 
Gyllberg och Svensson. Samtliga företag som använder sig av olika kundmätningar hade hög 
lönsamhet.7 
 
Vi väljer att använda oss av kundinformation som ett sammanfattande begrepp för all 
information som ett företag genererar från sina kunder. Vi anser att kundmått inte är det enda 
sättet att få information från kunderna. Man kan få värdefull information om kunden genom 
informella kanaler, samt genom kundundersökningar. Utmaningen är att skapa positiva 
förändringar utifrån den kundinformation som samlats in.8 Det är viktigt att kund-
informationen som genereras delges till de anställda och kunder. Genom att kommunicera ut 
informationen i organisationen skapas förhoppningsvis en positiv utveckling av företagets 
processer, kundrelationer och lönsamhet.9  
 
För att skapa lönsamhet i ett företag krävs det i längden nöjda kunder. Företag kan uppnå 
kundtillfredsställelse genom att betjäna och utveckla kunden. Med betjäna menas att ge 
kunden en god service och vara lättillgänglig. Ett företag kan utveckla sin relation till kunden 
genom att ständigt förse denne med utvecklade produkter. För många kunder räcker det ej 
med en god service och bra produkter. Därför är det bra med belöningssystem, som får 
kunderna att känna sig utvalda. En vanlig typ av belöning är kostnadsreducering. En hög 
kundtillfredsställelse medför en rad positiva aspekter. Det medför lojalitet, då nöjda kunder 
har en förmåga att återvända till företaget. Detta i sin tur bidrar till ökad lönsamhet för 

                                                
5 Kaplan och Norton, 1999 
6 Ibid 
7 Gyllberg och Svensson, 2000 
8 Mendelsohn, 1998 
9 Ibid 
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företaget. Kundlojalitet är mycket viktigt eftersom trogna kunder kostar mindre.10 Kunderna 
blir även mer toleranta för prishöjningar, eftersom de då är villiga att betala lite extra om de 
anser att fördelarna med produkten/tjänsten är större än nackdelarna med prishöjningen. 
Trogna kunder medför även minskade kostnader, ett exempel på detta kan vara att man skall 
marknadsföra sig mot de nya kunderna, eller eventuellt reducera priser för att locka till sig 
nya kunder. En nöjd kund talar ofta väl om sin leverantör eller säljare, vilket leder till ett bra 
rykte. Ett bra rykte är värt mycket oavsett vilken bransch man befinner sig i. Nämnda aspekter 
pekar på att högre kundtillfredsställelse leder till högre lönsamhet.11 
 
Att företag skapar långsiktiga relationer och lojala kunder är inte enbart positivt. Det finns en 
risk att företag blir enkelspåriga i sitt tankesätt och utvecklingen av produkter och processer 
kan då stanna av.12 Det är därför viktigt att företag ideligen anstränger sig för att värva nya 
kunder. Det är bra om företaget väljer att göra en kundprofil, det vill säga en beskrivning över 
den idealiska kunden, oftast den som bidrar till mest lönsamhet. När företaget har utvecklat en 
profil är det lättare att finna nya kunder med liknande karaktärsdrag. Utifrån kundprofilen kan 
man även avveckla de kunder som inte bidrar till lönsamhet. Sammanfattningsvis påstår 
författaren att en kombination av trogna kunder och nya kunder utgör en bra grund för ökad 
lönsamhet.13 
 
 
1.3   SYFTE 
 
Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur företagen samlar in information om kunden 
och därefter bearbetar informationen. Vi skall även undersöka om kundinformationen leder 
till förändringar, för att skapa långsiktiga kundrelationer, samt värva nya kunder för att 
slutligen bidra till ökad lönsamhet. 
 
 
 

                                                
10 Andersson et al, 1994 
11 Ibid 
12 Grayson och Ambler, 1999 
13 Lutton, 1998 
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2.   METOD 
 
Detta kapitel behandlar forskningsansats, undersökningsansats, litteraturstudier, data-
insamlingsmetod och mätproblem. Fokuseringen kommer framförallt att ligga på de 
tillvägagångssätt som vi använt oss av i denna uppsats. 
 
 
2.1   FORSKNINGSANSATS 
 
Detta avsnitt behandlar två olika angreppssätt, kvalitativ och kvantitativ metod. Dessa 
beskriver vilken inriktning som vi kan välja för vårt arbete. Det alternativ vi valt att använda 
oss av i vår uppsats framkommer tillsammans med en kortfattad motivering. 
 
 
2.1.1   Kvalitativ och kvantitativ metod 
 
Inom undersökningsmetodiken brukar man skilja mellan två olika typer av 
undersökningsmetoder; kvantitativa och kvalitativa.14 En undersökning av kvantitativ karaktär 
kännetecknas av ett stort antal undersökta företag eller personer, statistiska metoder vid urval 
av undersökningsobjekt, strukturerat frågeformulär, databearbetning av materialet, analyser 
och korstabulering. Typiskt för kvalitativa undersökningar är små urval, från några få 
undersökningsenheter till cirka 30. Här används inga statistiska metoder, utan ett strategiskt 
urval görs. Detta innebär att man väljer ut ett antal undersökningsenheter som anses speciellt 
intressanta. Det kan vara företag eller personer som har vissa typiska egenskaper, eller som 
har stora likheter eller skillnader som man vill belysa.15 Vår undersökning följer den 
kvalitativa metoden. Vi använder oss inte av något statistiskt material, utan vi vill få en 
förståelse på djupet och  kommer därför ha öppna intervjuer med få respondenter. 
 
 
2.2   UNDERSÖKNINGSANSATS 
 
Med undersökningsansats menas hur undersökningen ska läggas upp. Det finns flera olika 
alternativ för undersökningsansatser och exempel på dessa är experiment, survey-
undersökningar och fallstudie. Fallstudier är när man undersöker ett fåtal fall och försöker få 
en förståelse på djupet. Ett fall kan vara en individ, en grupp, en händelse, ett förlopp eller 
liknande. Vad som avgör vad som är ett intressant fall för forskningen är dess syfte. Vanliga 
datainsamlingsmetoder vid en fallstudie är genomgång av skriftligt material om 
studieobjektet, intervjuer, enkäter och många andra handlingar som kan vara av intresse.16 Vi 
har valt fallstudie som undersökningsansats för att vi ville få en djupare förståelse för hur 
företagen behandlar sin information från kunderna och om detta kan ha någon påverkan på 
företagets lönsamhet. Studien kommer genomföras med hjälp av intervjuer med en till två 
nyckelrespondenter från varje företag. 
 

                                                
14 Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1997 
15 Ibid 
16 Ibid 



Kapitel 2 - METOD 

 
 

8  

2.2.1   Val av studieobjekt 
 
Vi skall studera tre medelstora tillverkande företag. Med medelstora tillverkande företag 
menar Svensson och Gyllberg företag med 100 till 499 anställda.17 En tidigare undersökning 
har gjorts av ovanstående författare, där de har sett ett samband som går ut på att företag som 
använder sig av kundmått är effektivare än de företag som inte använder det.18 Vi skall därför 
besöka tre företag som Svensson och Gyllberg tidigare undersökt för att se hur 
kundinformationen bearbetas och om det kan påverka lönsamheten för företaget. De tre 
företagen är Svedala Compaction Equipment AB, HGL Ronneby AB och Cascades Djupafors 
AB. Svedala Compaction Equipment AB har i dagsläget 650 stycken anställda. Företaget får 
ändå vara med i vår studie. Detta eftersom företaget för två år sedan hade under 499 stycken 
anställda. Vi har inte tagit del av bakomliggande intervjumaterial som samlats in för Gyllberg 
och Svenssons studie, utan vi vill med våra egna frågor komma fram till svar som är 
intressanta för vår uppsats.  
 
Respondenterna från de olika företagen är nyckelpersoner som besitter kunskap om kunderna. 
På Cascades Djupafors AB skall vi intervjua försäljningschefen över den skandinaviska 
marknaden, på Svedala Compaction Equipment AB controllern samt produktchefen och på 
HGL Ronneby AB marknadschefsassistenten. De utvalda personerna är de som har kontakt 
med kunderna och är intresserade av informationen ifrån dem.  
 
 
2.3   LITTERATURSTUDIER 
  
Vårt arbete startade med litteraturstudier. Vi kunde använda oss av en del tidigare kurs-
litteratur och en introduktion till teorier om kundmått fick vi i kursen; Styrning och 
Styrsystem. Vårt material i teoriavsnittet kommer från böcker och artiklar. Många böcker har 
vi lånat från högskolans biblioteket i Karlskrona och Ronneby, men det räckte inte till för att 
täcka alla områden utan vi blev också tvungna att fjärrlåna ifrån andra bibliotek i landet. 
Böckerna sökte vi upp på skolbibliotekets datorer, genom sökverktyget Libris.  
 
De artiklar vi har hänvisat till i vår uppsats har vi hittat med hjälp av bibliotekets databaser: 
Academic Search Elite, Affärsdata och ABI Global. Vi har använt oss av sökord som business 
to business, information and data, balanced scorecard, customer satisfaction, profitability samt 
kombinationer och varianter av dessa. Vi använde oss även av motsvarande svenska 
översättningar av dessa sökord. 
 
 
2.4   DATAINSAMLINGSMETOD 
   
2.4.1   Sekundärdata 
 
Data som redan finns tillgänglig kallas sekundärdata och dessa uppgifter har samlats in av 
någon annan vid ett annat tillfälle och för något annat ändamål.19 Den största fördelen med 
sekundärdata är dess tillgänglighet och vi kunde snabbare samla in denna data. En nackdel 
med sekundärdata är att den inte är skapad för att uppfylla våra behov. Vår sekundärdata 
                                                
17 Gyllberg och Svensson, 2000 
18 Ibid 
19 Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1997 
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räckte inte till utan fick kompletteras med primärdata som samlades in. Vår sekundärdata 
består av boklitteratur, artiklar, årsredovisningar samt broschyrer som vi fått från fall-
företagen.  
 
 
2.4.2   Primärdata 
 
Primärdata är uppgifter som vi själva har samlat in för att kunna stärka våra teorier. Det finns 
i huvudsak tre tekniker att tillgå för att samla in primärdata: observation, enkät och intervju.20 
Vår primärdata härstammar ifrån de intervjuer vi utfört med tre olika företag. Att vi arbetade 
med intervjuer föll sig naturligt eftersom vi arbetade med en fallstudie. Ett vanligt sätt att 
skilja intervjuerna åt är graden av standardisering.21 Intervjuerna följde en ostandardiserad 
intervjuguide där man fritt kan välja frågeformulering och ordningsföljd. Vi hade endast 
betoning på vissa specifika ämnesområden. 
 
Våra respondenter vid intervjuerna är som vi tidigare nämnt de som besitter kunskap om 
kunderna. Vi kontaktade respektive marknadschef på företagen via ett brev. I brevet 
presenterade vi oss och förklarade vårt syfte med uppsatsen samt skickade med en kopia på 
våra övergripande frågor. Detta gjorde vi för att marknadschefen skulle kunna ta fram 
material till oss som kunde hjälpa oss med vår uppsats. Intervjun utfördes med hjälp av de 
frågor som vi gjort tidigare och vi använde oss av en bandspelare under intervjun för att 
lättare kunna dokumentera allt som diskuterades. En av oss antecknade allt som sades ifall 
några tekniska fel med bandspelaren skulle uppstå. Intervjuerna varade i genomsnitt en 
timme.  
 
 
2.4.3   Mätproblem 
 
Mätfel kan uppstå på olika sätt. Forskaren kan erhålla primärdata som är felaktig på grund av 
respondentfel, instrumentfel och intervjuareffekt. Respondentfel innebär att den som blir 
intervjuad svarar annorlunda än vad som egentligen överensstämmer med verkligheten. De 
kanske inte vill ge riktiga svar. Instrumentfel är när mätinstrumenten är felaktiga. Det kan 
vara fel på frågeformuläret som respondenten fått, exempel att frågorna inte är rätt 
formulerade eller att frågorna inte kommer i rätt följd. Intervjuareffekter är när samspel sker 
mellan den som intervjuar och respondenten. Det kan vara så att den som intervjuar påverkar 
respondenten att svara på ett visst sätt och svaren blir då inte riktiga. Den som blir intervjuad 
ger då oönskade effekter på resultatet.22  
 
Mätfel som kan har förekommit i vår intervju är att respondenten har missuppfattat någon av 
frågorna och svarat efter vad han/hon tror är svaret på frågan, medan vi tolkar frågan på ett 
annat sätt och svaret stämmer inte överens med verkligheten. Vi har försökt vara tydliga när 
vi gjorde frågorna och vid eventuella tolkningsfel har vi förklarat för respondenten vad frågan 
innebär. Det kan också ha blivit mätfel i form av respondentfel, där respondenten inte vill 
svara ärligt på frågan utan vill komma undan med viss information om företaget. Det kan ha 
sin orsak i att respondenterna inte är särskilt anonyma, eftersom vi bara intervjuat en till två 

                                                
20 Lundahl, 1982 
21 Ibid 
22 Ibid 
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personer på varje företag. För att försöka undvika intervjuareffekt ställde vi öppna frågor och 
lät respondenterna tala fritt.
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3.   TEORI 
 
3.1   ANALYSMODELL 
 
Vi har konstruerat denna modell utifrån teorier som är relevanta för vår uppsats. Modellens 
främsta syfte är att vara ett verktyg i avsnittet för analys och slutsatser. I denna modell 
sammanfattar vi de teorier som kommer att behandlas i kapitel 3.3 och framåt. 
 
Figur 1 
 

 
 
För att skapa förståelse för vår modell följer här en kort sammanfattning av den. Det är viktigt 
för ett företag att skaffa sig information om sina kunder. Företag kan enligt oss samla 
information på tre olika sätt. Man kan använda sig av kundmått då man mäter olika 
kundvariabler såsom kundtillfredsställelse, återköpsbenägenhet, kundvärvning, kundlönsam-
het och marknadsandelar. Ett annat sätt att samla kundinformation är genom kundundersök-
ningar, exempelvis enkätundersökningar. Det kan även framkomma värdefull information 
genom informella kanaler, exempelvis vid besök hos kunder. Kundinformationen är dock 
meningslös om den inte används på rätt sätt. Informationen bör stimulera en förändring till det 
positiva eller bevara någonting som redan är bra. Många företag grupperar sina kunder efter 
vilken strategi som skall tillämpas på olika kunder. När de olika kundgrupperna tydliggjorts, 
vet företaget vilken kund de vill satsa på. Utefter kundprofilen väljer man vilka 
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företagskunder man vill behålla och vilka man vill avveckla. Nu vet företaget vilka kunder de 
skall söka efter vid förvärvning av nya kunder. De kunder företaget vill satsa på är viktiga att 
betjäna och försöka utveckla i önskad riktning. Ett bra sätt att värva nya kunder samt behålla 
de trogna kunderna är att belöna dem. Detta kan ske genom exempelvis gåvor och rabatter. 
Belöningar bidrar till ökad kundtillfredsställelse. Kundtillfredsställelse är den viktigaste 
faktorn för att få lojala kunder. Detta tillsammans skapar förhoppningsvis en långsiktig 
relation med kunden. Det finns dock faror med att endast sikta på långsiktiga relationer, då 
risken är att leverantören blir enkelspårig i sitt tankesätt. Därför är en balans mellan trogna 
kunder och nya kunder att föredra. Företagets lönsamhet kan öka genom större kundlojalitet, 
eftersom företaget då inte i lika stor utsträckning behöver attrahera nya kunder och därigenom 
minskar kostnaderna. Det blir dock inte lönsamt i längden att endast förlita sig på lojala 
kunder, utan det krävs nya kunder för att stimulera utveckling och förändring. Lojala kunder 
tillsammans med de nya utgör alltså en grund för långsiktig lönsamhet. 
 
 
3.2   HANDEL MELLAN FÖRETAG 
 
Eftersom vi valt att genomföra en fallstudie på tre medelstora tillverkande företag som säljer 
till andra företag, skall detta avsnitt behandla teorier för vad som utmärker marknaden där 
dessa företag agerar.   
 
 
3.2.1   Business to Business 
 
Internationellt är definitionen av den verksamhet som brukar benämnas ”business to business” 
entydig – det handlar om företag och personer som yrkesmässigt köper och säljer 
producentvaror och professionella tjänster.23 Forskning har visat att producentmarknader  
kännetecknas av företag och koncentration. Det betyder för det mesta att ett begränsat antal 
kunder svarar för en stor del av det säljande företagets omsättning, och omvänt, det enskilda 
företaget köper en stor del av sina behov från ett begränsat antal leverantörer. Ett riktmärke är 
att de tio viktigaste kunderna står för cirka 70 procent av det säljande företagets försäljning. 
Alla kunder är mer eller mindre olika, till skillnad från konsumentmarknader där 
kundsegmentens drag är lika. Det säljande företagets arbetssätt måste därför på ett mer 
påtagligt sätt vara inriktat på den enskilda kunden. Det är ofta viktigt att ”på djupet” sätta sig 
in i och förstå kundens situation, vad som är viktigt för just denna kund, för att därigenom se 
om och hur leverantören på bästa sätt kan bidra till att lösa kundens problem. Utgångspunkten 
för producentmarknader är att varje enskild kund är unik och spelar en stor roll för säljaren. 
Detta betyder att individuell hantering av ett begränsat antal kunder, ofta de 10-15 största, är 
ett logiskt arbetssätt. Trots det kan det finnas orsak att gruppera kunder, att dela in dem i 
segment som kan hanteras på likartat sätt. Fokuseringen på skillnaderna mellan de olika 
kunderna är dock vanligen mer markerad och betydelsefull.24 
 
Relationerna mellan kund och leverantör är ofta långsiktiga och sträcker sig upp mot 15 år 
eller ännu längre. Detta betyder inte att kunden alltid har köpt samma produkt eller att ingen 
förnyelse förekommit. Det betyder att kund och leverantör över tiden ”matchat” varandra 
tillräckligt bra för att relationen skall bestå. Det är i den löpande kundanpassningen som 
möjligheterna att förbättra samarbetet med kund skall sökas. Interaktionsprocesserna är inte 

                                                
23 Gustavsson och Rennemark, 1991 
24 Axelsson, 1996 
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något statiskt som aldrig förändras, utan en kontinuerlig process. Ofta är problem mellan kund 
och leverantör återkommande och enkla, men ibland är de mycket svåra och kräver stora 
insatser från båda parter. Genom kundanpassningen kan kostnader sänkas och nya värden 
skapas. Det kan vara frågan om att finna produkter som är bättre anpassade till de krav 
kunden ställer. Beroende av komplexiteten i det som utbytes mellan kund och leverantör ställs 
skilda krav på de inblandade parterna. Enkla utbyten av standardbetonade produkter kan 
hanteras i en enkel kundrelation, där det även internt i respektive företag är en okomplicerad 
fråga. Ett mer komplext utbyte kräver normalt ett betydligt mer utvecklat samspel, såväl 
mellan företagen som inom respektive företag.25 
 
 
3.3   KUNDINFORMATION 
 
3.3.1   Kundmått 
                                              
Många företag använder sig av kundmått, det finns många mått att välja mellan. Vi har valt att 
beskriva fem mått som fungerar generellt i de flesta organisationer. För ett företags 
välbefinnande är det grundläggande att dess kunder är tillfredsställda. Om kunderna är nöjda 
blir de återköpsbenägna. Nöjda kunder skapar ett gott rykte vilket bidrar till att det blir lättare 
att värva nya kunder. Dessa faktorer leder till att företaget får en ökad kundlönsamhet. Trogna 
kunder, samt nyvunna kunder medför att marknadsandelen ökar för företaget. Dessa mått 
bildar alltså en orsakskedja som illustreras nedan:26 
 
Figur 2 
 

 
 
Marknadsandel: Visar den andel som ett företag har av en viss marknad, mätt i antal kunder, 
intäkter eller såld volym. Vid en reducering av någon av dessa faktorer sjunker 
marknadsandelen och tvärtom.27 

                                                
25 Axelsson, 1996 
26 Kaplan och Norton, 1999, s 69 
27 Kaplan och Norton, 1999 
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Återköpsbenägenhet: För att behålla eller utöka sin marknadsandel är det bra att behålla de 
kunder man redan har. Företag som enkelt kan identifiera alla sina kunder kan enkelt mäta 
återköpsbenägenhet period för period. Att behålla kunderna är viktigt, men det är i många fall 
lämpligt att även mäta de existerande kundernas andel av omsättningstillväxten.28  
 
Kundvärvning: De flesta organisationer har som målsättning att öka sin kundbas. 
Kundvärvningen kan mätas antingen som antalet nya kunder eller den totala försäljningen till 
nya kunder. Ett exempel på kundvärvningsmått är hur man kan mäta 
marknadsföringskostnaden per ny kund och intäkterna från nya kunder per satsad krona i 
reklam.29  
 
Kundtillfredsställelse: Både återköpsbenägenheten och kundvärvningen är beroende av att 
man kan tillgodose kundernas behov. Genom att mäta kundtillfredsställelsen får företagen 
feedback om hur bra företaget sköter sig i det avseendet. Det har visat sig att det inte räcker 
att bara nå en hög kundtillfredsställelse för att nå en hög lojalitet, återköpsbenägenhet och 
lönsamhet. Först när kunderna tycker att hela köpupplevelsen är helt tillfredsställande kan 
företaget räkna med upprepade köp. Ett exempel på hur man mäter detta är genom 
kundundersökningar.30 
 
Kundlönsamhet: Även om företaget lyckas bra med att mäta de fyra styrtalen ovan behöver 
det inte betyda att de har lönsamma kunder. Ett sätt att skaffa sig nöjda kunder är förstås att 
sälja sina varor till mycket låga priser. Eftersom nöjda kunder och en hög marknadsandel bara 
är medel för att nå en högre ekonomisk avkastning, är det rimligt att företaget vill mäta inte 
bara sin omsättning utan även lönsamheten.31  
 
 
3.3.2   Kundundersökning 
 
Kundundersökning är inte det enda sättet att få fram värdefull information om sina kunder, 
men vi anser att en undersökning av detta slag ökar möjligheterna till att bli ett mer lönsamt 
och konkurrenskraftigt företag. Det saknas i många fall kunskap om vad marknaden tycker  
om företaget och dess produkter eller tjänster. De som genererar intäkter i ett företag är 
kunderna som köper företagets produkter/tjänster. Tänkbara intäkter kan komma från de 
kunder som i dagsläget handlar hos konkurrenten. Därför är det viktigt att genom 
kundundersökningar ta reda på vad både nuvarande och presumtiva kunder ”tycker och 
tänker” om företagets produkter/tjänster. Vid lönsamhetsproblem anser många att det blir en 
alldeles för stor ekonomisk belastning att genomföra en undersökning. Faktum är att 
kostnaden inte behöver bli så stor om man genom denna insats kan behålla och kanske sälja 
mer till de nuvarande kunderna, samt eventuellt värva nya kunder. När företag har 
lönsamhetsproblem är det dock svårt att gå ut på nya marknader för att skaffa nya kunder och 
därmed nya intäkter. Att sälja till en ny kund är nämligen mångdubbelt dyrare än att sälja mer 
till en befintlig kund.32 
         
 

                                                
28 Ibid 
29 Ibid 
30 Ibid 
31 Ibid 
32 Cantzler, 1991 
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3.3.3   Informell Information 
 
Forskning visar att rykten ofta är mer riktiga än felaktiga och att informell kommunikation 
sprider information mycket snabbare än den formella. Informell kommunikation bygger ofta 
på snabba kanaler som muntlig kommunikation ansikte mot ansikte, medan den formella 
utnyttjar ”trögare” former som skriftliga rapporter och protokoll. Dessutom visar 
undersökningar att underordnade generellt litar mer på information som förmedlas genom 
informella kanaler än på kungörelser från ledningen. Det är viktigt att informell information 
inte enbart stannar hos den person som mottager den, utan att den sprids ut i organisationen 
till alla berörda parter. Informell information framkommer ofta av en tillfällighet, exempelvis 
under möten, men den kan vara nog så viktig och bör därför i många fall dokumenteras. 33   
 
 
3.3.3.1   Hantering av kritik 
 
Förr sades det alltid att om kunderna inte klagar är de nöjda. Nu har man kommit underfund 
med att så inte är fallet. Kunderna beklagar sig för många, men sällan för den som säljer 
tjänsten. Inga nyheter är alltså inte lika med goda nyheter. Inga nyheter är riktigt illa.  
Theodore Levitt, professor vid Harvard Business School säger att ett av de säkraste tecknen 
på ett dåligt kundförhållande är när kunderna slutar klaga. En kund som inte klagar är 
antingen inte uppriktig eller också får han inte tillfälle att framföra några klagomål. På sikt 
lämnar missnöjda kunder företaget. Det finns egentligen bara fyra situationer där ett företag 
kan finnas kvar på marknaden om kunderna är missnöjda: Om det är monpolställning, om det 
är brist på marknaden på de varor eller tjänster som företaget levererar, om alla marknader är 
lika dåliga eller om det kommer nya kunder hela tiden. Det kan vara svårt att få kunden att 
klaga, men det gäller för företaget att uppmuntra klagomålen och vara förutseende gällande 
kundens klagomål. Ett företag kan vara förutseende genom att följa upp sin service. Ett sätt att 
förebygga klagomål är att be kunderna om hjälp med att förbättra servicen, kanske till och 
med belöna de kunder som kommer in med ett tips om förbättringar.34 
 
 

                                                
33 Jacobsen et al, 1998 
34 Gustavsson et al, 1985 
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3.4   FÖRÄNDRING 
 
3.4.1   Kundprofil 
 
Det är bra om ett företag väljer att göra en kundprofil, det vill säga en beskrivning över den 
idealiska kunden, oftast den som bidrar till lönsamhet. En kundprofil kan visa idealkundens 
attityd, beteende och demografiska faktorer som nationalitet och religion.35 När företaget har 
utvecklat en profil över idealkunden är det lättare att finna nya kunder med liknande 
karaktärsdrag.36 Ett sätt för att lättare kunna urskilja idealkunden är att gruppera kunderna 
efter exempelvis lönsamhet och volym. Indelningen kan benämnas på olika sätt, exempelvis 
ABC, eller som nedan Skyddagruppen, Utvecklagruppen och Förändragruppen.  
 
Skyddagruppen: Detta är företagets mest lönsamma kunder och kan ses som företagets 
ryggrad. Det är viktigt att företaget anstränger sig för att behålla dessa kunder, så att de inte 
vänder sig till konkurrenterna. Detta behöver företaget en strategi för. Denna kategori av 
kunder står för stor försäljningsvolym.37 
 
Utvecklagruppen: Denna grupp av kunder handlar ofta små volymer och är därför inte särskilt 
lönsamma. Här finns dock flertalet av företagets kunder och därför måste lönsamheten för 
gruppen utvecklas. Något är uppenbarligen fel om företaget tillåter sig ha en stor kundgrupp 
som inte bidrar till lönsamhet.38  
 
Förändragruppen: Denna grupp består av de mest olönsamma kunderna. Det är inte lönsamt 
för företaget att ha kvar denna kundgrupp på samma villkor, därför bör företaget ha en strategi 
för att förbättra lönsamheten för gruppen. Ett exempel på en strategi är att förbättra 
kundrelationen.39  
 
 
3.4.2   Avveckla kunder 
 
Genom att göra en kundgruppering och upprätta en kundprofil kan företaget få information 
om vilka kunder som är lönsamma och vilka som är olönsamma. Instinktivt kan man lätt dra 
den förhastade slutsatsen att det bästa vore att helt ”skära bort” de olönsamma kunderna. I 
vissa fall kan det ändå vara bra att behålla de olönsamma kunderna, då olönsamma kunder 
bidrar till att täcka de fasta kostnaderna och i vissa fall sprida ett gott rykte om 
produkten/tjänsten som företaget säljer.40 I de fall då företaget anser det vara nödvändigt att 
avveckla kunder, kan detta göras genom exempelvis prishöjning.41 
 
 

                                                
35 Kotler et al, 1999 
36 Lutton, 1998 
37 Blomqvist et al, 1999 
38 Ibid 
39 Ibid 
40 Ibid 
41 Lutton, 1998 
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3.4.3   Kundvärvning 
 
För att öka förtjänsten från kundrelationen är ett sätt att värva nya kunder och detta för att öka 
antalet kunder som använder en produkt eller tjänst.42 Varje produktklass kan attrahera nya 
kunder. Det kan vara kunder som fortfarande inte vet att produkten existerar, eller kunder som 
är medvetna om produkten men tycker att priset är för högt eller att produkten saknar 
önskvärda egenskaper. En leverantör kan hitta nya kunder överallt. Företaget kan även hitta 
nya användningsområden för sin produkt och på så sätt få nya kunder. Ett exempel på detta är 
företaget DuPont som tillverkar nylon. Nylonet användes först som fiber till fallskärmar, 
sedan som material till kvinnors strumpbyxor, sedan som material i skjortor och blusar, och 
senare till cykeldäck och snickeri. Att vinna sina konkurrenters kunder är inte alltid lätt. Det 
vanligaste sättet att få nya kunder är att satsa långsiktigt på kvalité, innovation eller ett starkt 
varumärke.43 Kundvärvningen bör ske utefter utvecklad kundprofil.  
 
 
3.4.4   Betjäna och utveckla 
 
Det är viktigt att bemöta sina kunder på ett bra sätt, så att relationen till dem stärks. Företaget 
måste lyssna på sina kunder och ta del av deras åsikter så att de kan betjäna kunderna som de 
önskar. Det är viktigt att visa uppskattning mot sina kunder och det gör de främst genom att 
betjäna dem. Betjäning kan också vara service som företaget ger på sina produkter. Kunder 
som är lojala mot företaget bör få en bra service. Dessa kunder prioriteras då framför kunder 
som bara handlat någon enskild gång hos företaget.44 Företaget måste också utveckla sina 
kunder så att de följer företagets utveckling. När nya produkter lanseras på marknaden måste 
kunderna informeras om dem och helst börja köpa dem. Ett företag kan öka lönsamheten hos 
existerande kunder genom att motivera dem till att bete sig på ett visst sätt som genererar 
högre avkastning.45  
 
 
3.4.4.1   Key Account Management 
 
Vid handel mellan företag finns det många som använder sig av Key Account Management 
för att anpassa sig till kunden. En Key Account Manager är en slags säljare som inte bara 
fungerar som en kontaktman utan även som en medarbetare och näst intill en partner för 
företagets stora kunder. Tanken med en Key Account Manager är att denne skall ha en god 
överblick över alla produkter, tjänster med mera, som kunden kan tänkas behöva. En säljare 
av detta slag bör känna till sina företagskunder så pass väl att han innan kunden vet det själv 
förstår vad som är bäst för kunden.  
 
 
3.4.5   Belöningar 
 
Företag kan på olika sätt belöna sina kunder så att de känner sig uppskattade av företaget. Den 
vanligaste belöningen är kostnadsreduceringar. Företag skall inte ge alla kunder samma 
reducerade priser, utan ett alternativ kan vara att ge rabatter efter hur stor mängd kunden 

                                                
42 Grant och Schlesinger, 1995 
43 Kotler et al, 1999 
44 Lutton, 1998 
45 Grant och Schlesinger, 1995 
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handlar. Rabatten är olika från kund till kund och det är något som företag kommer överens 
med den enskilde kunden om. Om alla kunder skulle ha samma rabatter skulle de minst 
lönsamma kunderna blir ännu mindre lönsamma för företaget. Belöningar stärker relationen 
mellan kund och leverantör.46 
 
 
3.4.6   Kundtillfredsställelse 
 
För att uppnå kundtillfredsställelse måste kunden uppleva hela köpupplevelsen som positiv. 
Alla moment såsom produktkvalité, leveranstider, pris, service, förväntningar och så vidare, 
spelar en viktig roll för kundens upplevda tillfredsställelse. Kunden har i regel någon form av 
förväntningar innan köp sker. Förväntningar kan uppstå genom erfarenhet av produkten, 
rekommendationer från tidigare köpare eller genom marknadsföring. Kundtillfredsställelsen 
är till stor del beroende av vilka förväntningar kunden har. Uppfylls förväntningarna nås 
kundtillfredsställelse. Är förväntningarna för låga kommer företaget misslyckas med att 
attrahera kunder och köpfrekvensen minskar. Om förväntningarna är för höga och företaget 
inte kan leva upp till dem, kommer kunden att bli missnöjd och således byta till 
konkurrerande leverantörer.47 Nöjda kunder köper mer och är mindre priskänsliga, dessutom 
sprider de ofta ett gott rykte om företaget.48  
 
 
3.4.7   Kundlojalitet 
 
Det är viktigt för företag som vill skapa långsiktiga relationer med sina kunder att 
kundomsättningen hålls på så låg nivå som möjligt och att de befintliga kunderna är lojala mot 
företaget. Dock bör det tas i beaktande att en låg kundomsättning inte nödvändigtvis betyder 
att kunden är lojal mot företaget eftersom kunden kanske förlägger huvuddelen av sina affärer 
hos en konkurrent.49 Det finns ett antal åtgärder för att öka kundlojaliteten: 
 
• Ge ett bra första och sista intryck. Det är svårt att reparera en skada när den väl har skett. 
• Mät och styr kundens förväntningar. Ett sätt kan vara att informera kunden om vad denna 

har att vänta sig av tjänsten, det vill säga styra kundens förväntningar. 
• Upplys kunden. Eftersom kundens interaktion i de flesta fall är en viktig del i 

tjänsteleveransen är det nödvändigt att upplysa och utbilda kunderna. 
• Skapa byteskostnader, eftersom en kund som väl bytt leverantör är svår att få tillbaka. 
• Gör kunden till en bättre användare. Detta handlar om att utbilda och styra kunden till att 

bli en bättre medproducent.50 
 
Hur företaget mäter kundlojalitet skiljer sig åt. Ibland mäts de omsättningsmässigt största 
kunderna, ibland är det de kunder som handlat hos företaget längst tid som mäts, och ibland 
mäts de som handlar oftast. Frekvensen är det som är den viktigaste faktorn att mäta, det vill 
säga, vem som handlar oftast, eftersom ju oftare en kund återkommer med sina inköp desto 
större är sannolikheten att kunden kommer att handla igen.51 En framgångsrikt implementerad 
strategi för att behålla företagets kunder är en konkurrensfördel, men att behålla sina kunder 
                                                
46 Lutton, 1998 
47 Andersson et al, 1994 
48 Kotler et al, 1999 
49 Blomqvist et al, 1993 
50 Heskett et al, 1990 
51 Elinder, 1993 
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är inte ett engångsprojekt. Denna strategi måste granskas och förädlas kontinuerligt. 
Konceptet leder även till att kundernas avhopp minskar, vilket begränsar konkurrenternas 
möjligheter att värva de kunder som annars skulle ha lämnat företaget.52 När något går fel 
krävs både en rättelse av felet och ett återställande av relationen.53 

 
”Det är viktigt att skilja mellan det som är rätt ur en juridisk 
synvinkel och det som är rätt ur en långsiktig relations-
synvinkel”.54  

 
Det finns många iakttagelser på att relationer kan stärkas om det problem en kund råkat ut för 
ordnas upp på ett konstruktivt sätt. Författaren hänvisar till en studie som visar på att en kund 
som inte fått sina klagomål åtgärdade på ett bra sätt berättade detta för tio till tjugo personer, 
medan en väl behandlad kund berättade detta för endast fem personer. Liknande 
undersökningar visar på att det enbart är ett fåtal kunder som klagar när de är missnöjda, de 
straffar däremot leverantören genast eller på lång sikt genom att lämna företaget.55 
 
En förbättrad grad av kvarhållande av kunder bör vara av intresse för alla företagsledare som 
vill försäkra sig om att företaget lyckas, oberoende av storlek och bransch. Detta inkluderar 
återförsäljare av både varor och tjänster, tillverkare, grosshandlare och distributionsfirmor, 
tjänstesektorn, ideella organisationer och i synnerhet avreglerade marknader. Detta är dock 
inte lika viktigt för företag med långsiktiga monopolförhållande och för företag i dalande 
branscher. För många marknader med hög konkurrens är det däremot en strategi för 
kundretention livsviktigt. En sådan strategi innebär även en lägre risk än att utveckla nya 
produkter för nya marknader.56  
 
 
3.4.8   Långsiktig kundrelation 
 
Konsultföretaget Bain & Co påstår att det finns starka samband mellan att behålla sina kunder 
och företagets lönsamhet. Förhöjd kvarvarandegrad av kunder med endast några få 
procentenheter kan ge dramatiska effekter för ökad lönsamhet. Att behålla en kund ger 
företaget möjlighet att utveckla relationen och uppmuntra både upprepad och mer frekvent 
köpaktivitet. Ifall kunderna är nöjda stannar de i företaget längre.57 Långsiktiga kunder är 
lönsamma av sex olika anledningar: 
 
• Regelbundna kunder köper ofta och konsekvent och kostar därför mindre att betjäna. 
• Kunder som är etablerade långsiktigt tenderar att köpa mer. 
• Nöjda kunder kan ibland betala ett högre pris. 
• Att behålla kunder gör det svårt för konkurrenter att komma in på marknaden eller öka sin 

marknadsandel. 
• Nöjda kunder hänvisar ofta nya kunder till företaget, nästan utan kostnader. 

                                                
52 Stewart, 1996 
53 Gummesson, 1998 
54 Gummesson, 1998, s. 106 
55 Ibid 
56 Stewart, 1996 
57 Payne,1993 
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• Kostnader för att värva och betjäna nya kunder kan vara påtaglig. Att kunder stannar kvar 
i större utsträckning leder till att färre nya kunder måste värvas, samt att de kan värvas till 
en lägre kostnad.58 

 
Kostnader förknippade med anskaffning och etablering av relationer med nya kunder och 
ersättande av gamla minskar när långsiktiga relationer fokuseras. De långsiktiga kunderna är 
mycket lättare att betjäna, eftersom de känner till systemet och vet hur de skall använda sig av 
det. De har även byggt upp goda arbetsrelationer med anställda i företaget. Etablerade kunder 
är inte bara mer lönsamma, de kan också hjälpa företaget att växa. Det mest kraftfulla sättet 
att växa är att öka bevarandet av sina kunder.59 Dessutom finns det studier som visar att 
kostnaden för att etablera en ny kund är fem till tio gånger högre jämfört med att vårda och 
göra affärer med en befintlig kund.60 
 
 
3.4.9   Faror med långsiktiga kundrelationer 
 
Att företag skapar långsiktiga relationer och lojala kunder är inte enbart positivt. Det 
långsiktiga relationstänkandet kan även medföra vissa risker som bör tas i beaktande. Det 
författarna menar är att kunderna kan uppleva att leverantörerna blir enkelspåriga i sitt 
tankesätt. Detta medför att de tillför kunden ett lägre upplevt värde. Parter i en långsiktig 
relation får en hög erfarenhet av varandra vilket kan leda till att kunderna anser att 
leverantören har förlorat sin möjlighet att vara objektiv. Kunderna kan komma att tro att 
leverantören i en långsiktig relation utnyttjar förtroendet. Författarna menar också att kunder i 
långsiktiga relationer med leverantörer får högre förväntningar på leverantören och därigenom 
ökar risken för besvikelse. 61 
 
 
3.5   ÖKAD LÖNSAMHET 
 
3.5.1   Samband mellan kundinformation och lönsamhet 
 
Ett samband mellan kundmätningar och lönsamhet har påvisats i en forskningsstudie av 
Gyllberg och Svensson. Samtliga företag som använder sig av olika kundmätningar hade hög 
lönsamhet.62 
 
Lönsamheten kan sägas öka genom en större kundlojalitet eftersom detta leder till att företaget 
inte i lika stor utsträckning behöver attrahera nya kunder och därigenom minskar kostnaden 
för marknadsföring. På grund av att kundstocken är känd minskar spillet, det vill säga 
företagets kommunikation når rätt mottagare vilket ökar lönsamheten genom större 
kostnadseffektivitet.63 Befintliga kunder innebär lägre kostnader för företaget än nya kunder. 
Det finns en initialkostnad för de flesta nya kunder och för vissa tjänster är dessa kostnader 
höga. Dessa kostnader kan vara i form av reducerade priser, för att locka till sig nya kunder, 

                                                
58 Payne, 1995 
59 Ibid 
60 Stenhufvud, 1998 
61 Grayson & Ambler, 1999 
62 Gyllberg och Svensson, 2000 
63 Blomqvist et al, 1993 
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eller kostnader för att lära känna kunden och dennes önskemål. Kunden kan under de första 
åren vara en ren förlustaffär för företaget. 64  
 
Utöver basvinsten som kunden genererar kan vinstökningen delas in i fyra områden. Det 
första området är vinst från ökade inköp, vilket dock förutsätter att kvalitén och det upplevda 
värdet av produkten/tjänsten är tillfredsställande. Detta leder till att kunden anlitar företaget i 
allt större utsträckning eftersom förtroendet ökat och kunden vet vad denne kan förvänta sig. 
Det andra är vinst från högre priser, vilket innebär att kunden ofta är beredd att betala ett 
högre pris eftersom denne känner företaget och dess utbud. Risken upplevs inte längre lika 
stor för kunden och detta kan företaget dra fördel av i sin prissättning. Det tredje är vinst från 
minskade kostnader, när företaget får större kunskap om kunden kan de anställda betjäna 
kunden på ett effektivare sätt. Kundens ökade erfarenhet från interaktionerna med företaget, 
det vill säga att kunden vet vilken roll denne har i leveransen, leder även det till minskade 
kostnader. Det sista området är vinst från referenser, vilket innebär att en nöjd och lojal kund 
genererar ett positivt rykte och genom detta värvar nya kunder åt företaget. De befintliga 
kunderna tar då över en del av företagets marknadsföring.65 Utöver dessa vinstgivande 
faktorer medför en minskad kundomsättning normalt minskad personalomsättning. Detta 
leder i sin tur till minskade personalkostnader, eftersom det ofta är dyrt att rekrytera, utbilda 
och inskola ny personal.66 
 
I och med att företaget gör en kundprofil är det lättare att värva lönsamma kunder. Nya 
kunder bidrar till lönsamhet på så sätt att den sålda volymen ökar. Fördelen med att värva nya 
kunder är att företaget i många fall blir tvunget att utveckla sina produkter/tjänster för att 
tillfredsställa kundens behov. Utveckling är viktigt för ett företags långsiktiga lönsamhet.67 
 
 
 
 

                                                
64 Heskett et al, 1990 
65 Ibid 
66 Blomqvist et al, 1993 
67 Ibid 
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I detta kapitel analyserar vi vår insamlade information mot teorierna i kapitel 3. Analysen 
kommer följa vår analysmodell som presenterades i kapitel 3.1. Vi har valt att förlägga 
empirin till bilagorna. Vi har i vår analys använt oss av citat för att förstärka våra påståenden. 
Citaten är uttalade av respondenterna på respektive företag.  
 
 
4.1   CASCADES DJUPAFORS AB 
 
Cascades Djupafors ingår i en internationell koncern som heter Cascades Incorporated.  
Koncernen har ungefär 12000 anställda med ett huvudsäte i Québec, Kanada. Skandinaviens 
enda företag är beläget i Ronneby och där arbetar cirka 150 personer. Runt om i världen finns 
det 115 företag som ingår i samma koncern och det finns en Europaavdelning med huvudsäte 
i Paris. Cascades Djupafors  tillverkar kartong på rulle eller i ark, men de gör inte själva 
färdigvaran. Företaget har mellan 70 och 80 kunder i Skandinavien. Den skandinaviska 
marknaden köper cirka 20-25 procent av den totala produktionen, resten säljs på den 
europeiska marknaden.  
 

 
4.1.1   Kundmått 
 
Cascades Djupafors använder sig inte utav några kundmått, vilket vi tycker är negativt. När vi 
frågade om företaget använder sig av kundmått, svarade respondenten:  
 

”Eeeeh, vad menar ni med kundmått egentligen”? 
 
Vi tycker att citatet talar för sig självt. Om respondenten inte ens vet vad kundmått är, är det 
uppenbart att de inte använder sig utav det. Cascades Djupafors mäter som sagt inte 
kundlönsamhet och har således inga konkreta siffror på vilka kunder som är mest lönsamma. 
Enligt respondenten tittar företaget istället på varje specifikt fall för sig, med avseende på hur 
stora rabatter kunden kräver, vilket grundpris kunden har, samt transportkostnader. På detta 
sätt tror sig ändå företaget veta lönsamhet per kund. Respondenten påstår dock att 
lönsamhetsmätningar är något de skall ta itu med i framtiden. 
 
 
4.1.2   Kundundersökning 
 
Hösten år 2000 genomförde Cascades Djupafors en kundundersökning bland deras fjorton 
största kunder. Vi anser att urvalet ger en skev bild av hur verkligheten ser ut. Detta beror dels 
på att det är ett litet urval, med tanke på att företaget har mellan sjuttio och åttio kunder på 
den skandinaviska marknaden. Dessutom riktar sig undersökningen uteslutande mot kunder 
inom samma kundgrupp, det vill säga de kunder som är störst. Vi tycker att Cascades 
Djupafors även borde vänt sig till presumtiva kunder genom att genomföra en 
marknadsundersökning och på så sätt öka möjligheten till att värva nya kunder. En annan 
aspekt är att företaget endast har genomfört undersökningen vid ett tillfälle. För att företaget 
skall ha möjlighet att veta om kunderna i dagsläget är mer tillfredsställda borde de göra 
uppföljande undersökningar. Undersökningen resulterade i en del positivt. Bland annat 
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svarade en stor del av de tillfrågade kunderna att de tyckte att de hade för lite personlig 
kontakt med sin leverantör. Detta har medfört att Cascades Djupafors har anställt ytterligare 
en säljare och att de nu är ute på fler kundbesök än de var tidigare.  
 
 
4.1.3   Informell information 
 
Cascades Djupafors får in det mesta av sina kunders åsikter via informella kanaler. Mycket av 
informationen får företaget in då säljarna är ute på kundbesök. Det råder då en muntlig 
kommunikation och för säljaren gäller det att notera eventuella klagomål, och sedan skriva 
ner dem i en så kallad reserapport. Cascades Djupafors har som rutin att förmedla viktig 
information i reserapproten till de personer som bär ansvaret för eventuella fel. Övrig 
informell information som inkommer exempelvis genom telefonsamtal dokumenteras inte. 
Respondenten påstår att de är noga med att framföra kritik och beröm till de personer som 
berörs av det. Vi tror dock inte att det räcker att framföra klagomålen muntligt, det är då lätt 
att informationen glöms bort och att felet aldrig blir åtgärdat. Ett av de säkraste tecknen på ett 
dåligt kundförhållande är när kunderna slutar att klaga. Förr sades det alltid att om kunderna 
inte klagar är de nöjda. Nu har man kommit underfund med att så inte är fallet. Det är viktigt 
att företaget uppmuntrar klagomålen och är förutseende gällande kundens klagomål.68 
Respondenten på Cascades Djupafors är medveten om att många kunder drar sig för att klaga 
och därför tycker vi det är anmärkningsvärt att företaget inte aktivt uppmuntrar klagomål. Vi 
anser också att respondenten lever kvar i ett gammalt tänkande, om hon utgår ifrån att 
kunderna är nöjda bara för att det inte klagar. 
 

”De kunder som vi inte har så regelbunden kontakt med 
skriker om det anser att något är fel”. 

 
Respondenten säger även att de kunder som har ständigt återkommande reklamationer 
förmodligen borde vända sig till en annan leverantör eftersom de uppenbarligen inte är nöjda 
med samarbetet.  
 
 
4.1.4   Kundprofil 
 
Cascades Djupafors har ingen uttalad kundprofil. Respondenten har dock en relativt klar bild 
över hur idealkunden ser ut. Idealkunden är en ”lätt” kund som inte kräver några speciella 
lösningar.  
 

”Vår idealkund kan sägas vara en lätt kund som inte kräver 
några speciella lösningar utan köper produkten som den ser 
ut enligt specifikationen”. 

 
Cascades Djupafors har valt att dela in sina kunder enligt ABC-teorin, där A-kunder är de 
som är mest lönsamma och C-kunder de som bidrar minst till företagets lönsamhet. ABC-
kunder motsvarar Skydda-, Utveckla- och Förändragruppen som vi i teorin gått närmare in på. 
Företaget grupperar sina kunder, men idealkunden kan inte urskiljas ur endast en grupp. 
4.1.5   Avveckla kunder 
 
                                                
68 Gustavsson et al, 1985 
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Utifrån en kundprofil blir det lättare för företag att avgöra vilka kunder det är som är 
olönsamma och som i vissa fall borde avvecklas. 69 Det är genom prishöjningar som Cascades 
Djupafors har valt att avveckla olönsamma kunder. Cascades Djupafors är inte intresserade av 
att ha kvar olönsamma kunder och kräver därför ett högre pris av dem. Företaget vill även 
avveckla kunder som har ständigt återkommande reklamationer. Vi tycker att Cascades 
Djupafors istället borde lägga ner mer kraft på att försöka tillfredsställa kunderna. 
 

”Om en kund har mycket reklamationer kan vi uppenbarligen 
inte tillfredsställa kundens behov. Kunden kräver någonting 
som vi inte kan ge dem och därför borde de kanske vända sig 
till en annan leverantör”. 

 
Vi anser att man inte får glömma att olönsamma kunder kan hjälpa till att skapa ett bra rykte 
och täcka de fasta kostnaderna. Om ett företag avvecklar kunder och inte vill förlora 
marknadsandelar bör de värva nya kunder. 
 
 
4.1.6   Kundvärvning 
 
Med hjälp av en kundprofil blir det mycket lättare att värva nya lönsamma kunder. Nya 
kunder kan ett företag finna överallt, till exempel konkurrentens kunder, eller redan befintliga 
kunder som man attraherar med en ny produkt.70 Vi anser det vara viktigt för Cascades 
Djupafors att aktivt försöka värva nya kunder eftersom företaget medvetet avvecklar de 
kunder som inte är lönsamma. Enligt respondenten kostar det för mycket att regelbundet 
värva nya kunder. 
  

”Vi jobbar mycket på att behålla de kunder vi har. Sedan 
försöker man hitta någon eller några nya kunder per år. Det 
kostar ju mycket mer att värva nya kunder. Därför försöker vi 
bygga långsiktiga relationer”. 

 
Det vanligaste sättet att få nya kunder är att satsa långsiktigt på kvalité, innovation eller ett 
starkt varumärke.71 Respondenten säger att ett gott rykte grundat på hög kvalité och en god 
service gör att kunderna söker upp dem, vilket stämmer överens med teorin för hur företag i 
många fall värvar nya kunder. Vi tror dock att det skulle gynna Cascades Djupafors om de 
mer aktivt sökte nya kunder. 
 

                                                
69 Lutton, 1998 
70 Grant et al, 1995 
71 Kotler et al, 1999 
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4.1.7   Betjäna och utveckla 
 
Cascades Djupafors försöker vara tillgängliga för sina kunder genom att vara på plats så att 
kunderna alltid kan nå dem. Efter en kundundersökning fick Cascades Djupafors information 
från sina kunder om att de tyckte de fick för lite personliga besök, samt att det var svårt att 
komma i kontakt med personal på företaget. Utifrån denna information utökade Cascades 
Djupafors sin personalstyrka med ytterligare en säljare, vilket resulterade i att företaget fick 
möjlighet att genomföra fler kundbesök, samt att de blev mer lättillgängliga. A-kunder får 
prioritet vad det gäller kundbesök, de besöks cirka fyra gångar per år. B- och C-kunder besöks 
mer sällan. 
 
Företag måste utveckla sina kunder och ett sätt är att öka lönsamheten hos existerande 
kunder.72 Cascades Djupafors vet på ett ungefär vilka kunder som är mest lönsamma för 
företaget eftersom de gör en kundindelning gällande sina kunder. Cascades Djupafors vårdar 
sin relation till A-kunderna och dessa betjänas bättre än övriga kunder. Det är nödvändigt att 
företaget försöker behålla dessa kunder, men vi anser att det även är viktigt att utveckla B- 
kunderna som ofta är stora till antalet. Vi tror att om B-kunderna betjänas och utvecklas av 
företaget, kan de bli mer lönsamma. För att anpassa sig till kunden använder sig många 
företag av Key Account Management. En Key Account Manager är en person som fungerar 
som en djupare länk mellan företag och kund.73 Cascades Djupafors tycker inte att de har 
någon tillräckligt stor kund för att kunna använda sig utav Key Account Management. 
 
 
4.1.8   Belöningar 
 
Cascades Djupafors belönar sina kunder och främst riktas belöningarna mot A-kunderna. 
Belöningarna består ofta av kostnadsreduceringar i förhållande till köpvolym, som bestäms 
mellan Cascades Djupafors och den enskilda kunden. Belöningar stärker relationen mellan 
kund och företag.74 På Cascades Djupafors har de stärkt sin relation till A-kunderna genom 
dessa rabatter. Belöningar är bra eftersom A-kunderna är viktiga och företaget behöver dem. 
 
 

                                                
72 Kotler et al, 1999 
73 Edman och Laurelii, 1997 
74 Ibid 
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4.1.9   Kundtillfredsställelse 
 
För att uppnå kundtillfredsställelse måste kunden uppleva hela köpupplevelsen som positiv. 
Alla moment såsom produktkvalité, leveranstider, pris, service, förväntningar och så vidare, 
spelar en viktig roll för kundens upplevda tillfredsställelse.75 Cascades Djupafors har inte 
någon tydlig bild av vilka kunder som är tillfredsställda eftersom de inte mäter eller på något 
annat sätt får in formell informationen till företaget.  
 
 
4.1.10   Lojalitet 
 
Enligt respondenten skapar Cascades Djupafors kundlojalitet genom att hålla en hög standard 
på sina produkter, samt förse kunderna med en god service. En framgångsrikt implementerad 
strategi för att behålla företagets kunder är en konkurrensfördel. Att behålla sina kunder är 
inte ett engångsprojekt, denna strategi måste granskas och förädlas kontinuerligt.76 Cascades 
Djupafors borde enligt oss utveckla bättre strategier för att behålla sina kunder, i annat fall 
finns det risk att kunderna värvas av konkurrenter. Om Cascades Djupafors hade haft ett mått 
på kundlojalitet, det vill säga återköpsbenägenhet, tror vi att företaget skulle kunna bygga upp 
strategier utifrån måttet. För marknader med hög konkurrens är en strategi för kundretention 
livsviktig.77 Cascades Djupafors befinner sig på en marknad med hård konkurrens och därför 
är en strategi för kundlojalitet ännu viktigare. 
 
 
4.1.11   Långsiktig kundrelation 
 
Cascades Djupafors påstår att de försöker bygga långsiktiga kundrelationer genom att satsa på 
kvalité och god service, eftersom det kostar mer att värva nya kunder. Vi tycker det är lite 
motsägelsefullt att Cascades Djupafors anser att deras service är en styrka, då företaget 
avvecklar ”besvärliga kunder”. 
 

”Vi jobbar mycket på att behålla de kunder vi har. […] Det 
kostar ju mycket mer att värva nya kunder. Därför försöker vi 
bygga långsiktiga relationer”. 

 
 
4.1.12   Faror med långsiktiga relationer 
 
Att företag skapar långsiktiga relationer och lojala kunder är inte enbart positivt. Det 
långsiktiga relationstänkandet kan även medföra vissa risker som bör tas i beaktande. Det 
finns nämligen en risk att kunderna kan uppleva leverantörerna som enkelspåriga i sitt 
tankesätt.78 Cascades Djupafors satsar som nämnts i första hand på långsiktiga relationer, och 
lägger ner få resurser på att värva nya kunder. Risken med detta är att företaget blir 
enkelspårigt och inte utvecklas i samma takt som konkurrenterna. Något som tyder på att 
företaget har blivit enkelspårigt, är att de är ointresserade av att utveckla sina produkter efter 
kundens önskemål. Detta framkommer genom exempelvis reklamationer. 

                                                
75 Andersson et al, 1994 
76 Gummesson, 1998 
77 Payne, 1993 
78 Grayson och Ambler, 1999 
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4.1.13   Lönsamhet 
 
Cascades Djupafors lönsamhet har dalat under de senaste åren. Respondenten säger att den 
dåliga lönsamheten beror på stora investeringar. Nedan illustreras Cascades Djupafors 
lönsamhet. 
 
Figur 379 
 

 
 
4.1.14   Sammanfattande analys av Cascades Djupafors AB 
 
Cascades Djupafors använder sig inte av några kundmått, de har endast genomfört en 
kundundersökning och dokumenterar endast en liten del av den informella informationen. Vi 
tycker att Cascades Djupafors borde bli bättre på att samla in kundinformation. Trots 
bristande information om lönsamhet har företaget delat in sina kunder enligt ABC-modellen, 
vilket vi tycker är ett bra initiativ. De mest olönsamma kunderna, det vill säga C-kunderna, 
försöker företaget avveckla med hjälp av prishöjningar. Cascades Djupafors avvecklar kunder 
men lägger inte så mycket kraft på att värva nya kunder. Nya kunder bidrar till lönsamhet på 
så sätt att den sålda volymen ökar. En annan fördel med att värva nya kunder är att företaget i 
många fall blir tvunget att utveckla sina produkter och tjänster för att tillfredsställa kundens 
behov. Utvecklingen är viktig för företagets långsiktiga lönsamhet.80 Vi konstaterar att 
Cascades Djupafors avvecklar kunder samtidigt som de inte värvar många nya, detta ser vi 
som en indikator på att företaget ej ökar sin lönsamhet genom kundvärvning. 
 
Eftersom Cascades Djupafors inte har tillräckligt med information om sina kunder, är det 
svårt för dem att veta hur de på bästa sätt skall betjäna och utveckla sina kunder. Företaget 
anser att de betjänar kunderna genom att finnas på plats för att kunna ta emot telefonsamtal, 
samt att besöka kunderna vid ett fåtal tillfällen. Företaget tycker även att kunderna betjänas 
genom belöningar i form av kostnadsreduceringar. Meningen med utveckling, betjäning och 
belöningar är att kunderna skall bli tillfredsställda. Eftersom företaget har bristande 
information om kundernas tillfredsställelse kan de inte veta i vilken grad kunderna är nöjda. 
Företaget har heller ingen direkt strategi för att skapa lojala kunder som ger dem 
konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna. Det är därför lätt att kunderna vänder sig till 
konkurrerande företag. Respondenten säger att företaget satsar på att bygga långsiktiga 
relationer genom kvalité och service, detta tycker vi dock ej stämmer eftersom servicen är 
bristfällig. Genom att Cascades Djupafors i stor utsträckning vänder sig till befintliga kunder 
är faran att de blir enkelspåriga. Vi tror att företaget i dagsläget har fastnat i fällan och 
utvecklingen stannat av. Lönsamheten kan sägas öka genom en större kundlojalitet81 och 
kundlojalitet kräver en väl utarbetad strategi82 Företaget har inte någon strategi för att få 

                                                
79 Affärsdata, www.ad.se 
80 Blomqvist et al, 1993 
81 Ibid 
82 Stewart, 1996 

Lönsamhet för Cascades Djupafors AB

År 1999 1998 1997 1996
Avkastning totalt kapital -9,18 -3,84 -5,4 -3,4
Resultat f. disp, tkr -27211 -16552 -1290 -1239
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kundlojalitet vilket troligen har bidragit till deras dåliga lönsamhet. Den bristande kund-
informationen kan således också vara en bidragande orsak till lönsamheten.  
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4.2   SVEDALA COMPACTION EQUIPMENT AB 
 
Svedala är en världsledande leverantör av utrustning för att kompaktera, det vill säga packa 
asfalt, jord med mera. Företaget har funnits i över 60 år och säljer endast till andra företag. 
Svedala i Karlskrona har cirka 650 anställda. I hela koncernen finns det 10 000 till 11 000 
anställda. Svedala är ett produktionsbolag som säljer det mesta av produkterna, 70 %, via 
säljbolag som finns utspridda över världen. Företaget i Karlskrona sköter det mesta och har en 
utvecklingsavdelning, ekonomiavdelning, marknadsavdelning och produktionsavdelning. 
Marknadsavdelningen fungerar som en supportfunktion till de olika säljbolagen. Svedala är 
etablerade i 100 länder och i varje land finns det cirka 10 kunder. Uppskattningsvis har  
Svedalakoncernen 1 000 kunder. Spridningen är mycket stor när det gäller kundernas storlek, 
allt ifrån den lilla entreprenören till stora företag. 
 
De övergripande målen för Svedala är att hålla en hög kvalité och ett högt pris. Produkterna 
har ett mycket bra andrahandsvärde. Ett mål är att Svedala skall finnas på alla marknader och 
att marknadsandelen skall vara minst 20 procent på varje marknad. Produktprogrammet skall 
vara komplett och det skall finnas kompletterande produkter. Svedala fokuserar även på att ge 
kunden god service och följa upp varje köp. 
 

4.2.1   Kundmått 
 
Svedala använder sig inte av kundmåtten: kundtillfredsställelse, återköpsbenägenhet, 
kundvärvning och kundlönsamhet.83 Svedala mäter dock lönsamhet per marknad, vilket de 
anser vara tillräckligt för att få en bild över kundernas lönsamhet. Företaget mäter 
marknadsandelar och målet är att ha en marknadsandel som är 20 procent på varje marknad. 
Orsakskedjan visar att måttet marknadsandel påverkas av kundvärvning och återköps-
benägenhet. En nedgång eller uppgång av marknadsandelen visar att kundvärvningen eller 
återköpsbenägenheten har förändrats. Eftersom förtaget inte mäter återköpsbenägenhet och 
kundvärvning kan de inte tydligt se vad som påverkar marknadsandelen som på företaget ses 
som ett viktigt mått. Det är då svårt för företaget att se vilka kunder de ska satsa på, nya eller 
gamla. Respondenterna säger att de tror att säljbolagen använder sig av ovanstående 
kundmått, vilket vi anser tyder på bristande information mellan Svedala i Karlskrona och 
deras säljbolag. 
 

”Jag tror väl att säjbolagen använder sig av mått som 
kundnöjdhet, men jag är inte säker”. 

 
Enligt orsakskedjan i vårt teoriavsnitt leder ovanstående kundmått till ökad kundlönsamhet 
vilket är ett mål för alla vinstdrivande företag. Vi tycker därför att det är anmärkningsvärt att 
kundmått inte anses som viktigare på Svedala. 
 
 

                                                
83 Kaplan och Norton, 1999 
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4.2.2   Kundundersökning 
 
Företag kan få fram betydelsefull information genom att genomföra någon form av kund-
undersökning. Det är viktigt att genom en kundundersökning ta reda på både nuvarande och 
presumtiva kunders åsikter. Att genomföra en kundundersökning är tidskrävande och kostar 
pengar.84 Svedala använde sig för några år sedan utav en enkätundersökning. Svedala hade ett 
representativt urval med i undersökningen. De valde slumpmässigt ut var tionde kund, som 
efter köp skulle fylla i en enkät. Företaget fick på så sätt information av olika typer av kunder, 
både stora och små. Företaget slutade med undersökningen för några år sedan eftersom det 
visade sig att det var svårt att få kunderna att fylla i enkäten, samt att undersökningen var 
administrativt tung och dyr att genomföra. Vi anser att kundundersökning är ett bra alternativ 
för att få fram information från sina kunder. Svedala genomför även kontinuerliga 
marknadsundersökningar som tar sig uttryck i statistik. Detta är ett bra sätt att få fram 
information från presumtiva kunder. 
 
 
4.2.3   Informell information 
 
Det är viktigt att informell information inte enbart stannar hos den person som mottager den, 
utan att den sprids ut i organisationen till alla berörda parter.85 Svedala tar informell 
information på allvar och dokumenterar alla klagomål. Företaget använder sig av rese-
rapporter, där säljarna skriver ner eventuella klagomål efter en tjänsteresa. Respondenten 
påstår att de får både informell och formell information från säljbolagen. Vi ifrågasätter dock 
trovärdigheten i att säljbolagen vill ge ifrån sig negativ information angående samarbetet med 
kunden. Det är positivt att personal från Svedala i Karlskrona reser runt och kontrollerar 
säljbolagens arbete, men de kan omöjligt fånga upp alla negativa signaler på ett besök. 
 

”Jag kan få rapporter från säljbolagen om jag begär in dem, 
eller när man reser runt med säljarna så skaffar man sig en 
uppfattning om både säljaren och kunden, så skriver man 
reserapport omkring det när man kommer hem”. 

 
Reserapporterna läggs in på företagets server så att alla berörda personer på Svedala kan ta del 
av informationen, respondenten erkänner dock att systemet inte fungerar så bra som det borde 
göra. Svedala får även daglig information ifrån sina kunder via telefon, fax och e-post. Alla 
inkomna klagomål samlas i något som kallas Engineering Change Request (ECR). Den 
samlade informationen tas sedan upp till diskussion på möten för att kunna underhålla 
produkterna. Alla inkomna problem tas om hand men vissa problem får prioritet framför 
andra beroende på hur akuta de är att åtgärda. Vi tycker det är mycket bra att Svedala lägger 
ner så pass mycket kraft på att dokumentera informell information. Informationen stannar inte 
endast hos den mottager den utan sprids ut i hela organisationen.  
 
 

                                                
84 Cantzler, 1991 
85 Jacobssen et al, 1998 
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4.2.4   Kundprofil 
 
En kundprofil är en beskrivning över hur en idealkund ser ut.86 Indelning av kunder kan 
benämnas på olika sätt, exempelvis som Skyddagruppen, Utvecklagruppen och 
Förändragruppen. Skyddagruppen består av företagets mest lönsamma kunder. Denna 
kategori av kunder står för stor försäljningsvolym. Utvecklagruppen handlar ofta små volymer 
och här befinner sig flertalet av företagets kunder, denna grupp har utvecklingspotential. 
Förändragruppen består av de mest olönsamma kunderna.87  
 

”Vi har inte direkt någon riktig kundprofil. […] Spontant kan 
man säga att vår idealkund är en medelstor kund som tänker 
kvalité”. 

 
Svedala har ingen uttalad kundprofil, men enligt respondenten är en idealkund för Svedala en 
medelstor kund som vill ha hög kvalité. Svedala gör ingen kundindelning, men urskiljer ändå 
storkunderna. Storkunderna motsvarar skyddagruppen, där skyddagruppen mäts i volym. 
Detta är företagets mest lönsamma kunder och kan ses som företagets ryggrad. Det är viktigt 
att företaget anstränger sig för att behålla dessa kunder, så att de inte vänder sig till en 
konkurrent. 88 Vi uppmärksammade att respondenten sade att deras idealkund är en medelstor 
kund. Svedalas idealkund kan sägas tillhöra utvecklagruppen. Vi ser en stor fördel med att 
satsa på utvecklagruppen, eftersom dessa kunder har potential att öka företagets lönsamhet. 
 
 
4.2.5   Avveckla kunder 
 
Instinktivt kan man lätt dra den förhastade slutsatsen att alla olönsamma kunderna borde 
”skäras bort”. I vissa fall kan det vara bra att behålla även de olönsamma kunderna eftersom 
de hjälper till att täcka de fasta kunderna, samt i vissa fall sprida ett gott rykte.89 Svedala vill 
inte göra sig av sina olönsamma kunder, eftersom de anser att även dessa kunder behövs. 
 

”Vi vet att vi har olönsamma kunder, men det finns en väldig 
massa avvägningar vi gör. Vi har bland annat en kraftig 
säsongsvariation, med cirka 70 procent de första sju 
månaderna och bara 30 procent under hösten. En olönsam 
kund kan köpa en produkt under hösten och då beräknar vi 
det som en marginalaffär som även hjälper till att hålla 
sysselsättningen uppe”. 

 
Svedala jobbar på en mogen och säsongsbetonad bransch och anser att de olönsamma 
kunderna dels hjälper till att täcka de fasta kostnaderna, men även bidrar till att hålla igång 
sysselsättningen under den lugna perioden av året. Svedala anser även att en kund som är 
olönsam i dagsläget, kan bli lönsam i framtiden på grund av att Svedala har höga marginaler 
på reservdelar.  
 
 

                                                
86 Kotler et al, 1999 
87 Blomqvist et al, 1999 
88 Ibid 
89 Ibid 
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4.2.6   Kundvärvning 
 
Svedala har alltid satsat på hög kvalité vilket medfört ett högt pris. Svedala befinner sig på en 
mogen marknad där köp av produkterna har stagnerat. För att nå ut till nya kunder har 
företaget nyligen börjat tillverka en lågprisvält. Det är en basal maskin som fortfarande håller 
hög kvalité, men saknar extrautrustning och avancerad teknik. Många länder efterfrågar enkla 
maskiner utan avancerad teknik. Vi anser att initiativet till lågprisstrategin är mycket bra 
eftersom nya kunder bidrar till innovation, ökad marknadsandel och ökad lönsamhet. 
 

 
 
4.2.7   Betjäna och utveckla 
 
Enligt respondenterna har Svedala en konkurrensfördel i form av en väl utvecklad service. 
Tanken är att företaget inte bara skall sälja en produkt, utan även följa upp köpet. Vid behov 
av reservdelar skall Svedala leverera inom några dagar. Svedala mäter leveransprecision och 
målet är 95 procent. Kunderna skall även ha möjlighet att ringa och få råd om hur de själv kan 
åtgärda fel i välten. Om kunden ej kan laga felet själv, bistår Svedala med service. Svedala 
betjänar sina kunder genom att vara lättillgängliga så att kunderna kan rapportera sina 
klagomål och önskemål. Det mesta av informationen kommer via e-post men även telefon och 
fax. Företaget måste utveckla sina kunder så att de följer företagets utveckling. När nya 
produkter kommer ut bör kunderna informeras om dem.90 Här har Svedalas säljare 
huvudansvaret, deras uppgift är att informera kunderna om allt rörande produkterna. För att 
förbättra relationen mellan företaget och kunden använder företaget sig av Key Account 
Managers. Key Account Managers skall veta vad kunden vill ha och skall även lansera nya 
produkter till kunden som företaget vill att kunden skall börja köpa.91 Svedala använder Key 
Account Managers och tycker det är ett måste för företaget. Vi kan förstå att det behövs 
eftersom de har kunder över hela världen och säljbolagen eller Svedala i Karlskrona inte kan 
skapa den djupa kontakten till en kund som en Key Account Manager kan. Svedala i 
Karlskrona har dock ingen kontakt med Key Account Managers, vilket medför att de går 
miste om värdefull kundinformation. 
 
 

                                                
90 Blomqvist et al, 1999 
91 Edman och Laurelii, 1997 
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4.2.8   Belöningar  
 
Den vanligaste belöningen är kostnadsreduceringar. Alla kunder skall inte ha samma rabatt 
utan det är något som man skall diskutera fram med den enskilde kunden. Om en olönsam 
kund har samma rabatter som en lönsam blir den olönsamma kunden ännu mindre lönsam.92 
Svedala ger vissa kunder rabatter beroende på hur stora kunderna är. Storkunderna har större 
rabatter än resten av kunderna eftersom de handlar en större mängd av företaget.  
 
 
4.2.9   Kundtillfredsställelse 
 
Svedala har ett gott rykte på marknaden att de har bra kvalité och service. Företaget samlar på 
ett bra sätt in informell kundinformation och dokumenterar denna. Informationen kan leda till 
en förändring av exempelvis produkter för att öka kundtillfredsställelsen. Lever Svedala upp 
till ovanstående anser vi att de har en bra förutsättning för att uppnå kundtillfredsställelse.  
 
Om förväntningarna är för höga på Svedala och företaget inte kan leva upp till dem, kommer 
kunden att bli missnöjd och vända sig till konkurrenter. Eftersom företaget inte mäter 
kundtillfredsställelse och informationen brister mellan säljbolag och det lokala kontoret anser 
vi att företaget inte riktigt kan se i vilken riktning kundtillfredsställelsen utvecklas.  
 
 
4.2.10   Lojala kunder 
 
Det finns ett antal åtgärder för att öka kundlojaliteten. Det är viktigt att ge ett bra första 
intryck, det är svårt att reparera skadan när den redan har skett.93 Respondenten säger att 
säljaren har en mycket viktig roll på nya marknader. Vi anser att en skicklig säljare med god 
erfarenhet krävs för att kunna ge ett bra första intryck, i synnerhet på en svår marknad. Detta 
illustrerar citatet nedan. 
 

”På nya marknader har säljaren en oerhört stor betydelse. 
På en gammal inarbetad marknad har säljaren inte riktigt 
lika stor betydelse. […] En marknad som exempelvis Nigeria 
som är oerhört svår att jobba på, där krävs det en aktiv 
säljare som har varit med i några år”. 

 
För att skapa lojalitet kan företag upplysa sin kund.94 Svedala upplyser sina kunder genom en 
framtagen broschyr som används som säljargument. I broschyren jämför man Svedalas 
produkter och komponenter med konkurrenters. Företaget upplyser även om väl utförda 
testresultat. Genom att upplysa kunden på detta sätt skapas förtroende som leder till lojalitet. 
Företag kan även skapa byteskostnader, eftersom en kund som väl bytt leverantör är svår att 
få tillbaka.95 Svedala skapar byteskostnader genom sina reservdelar. Har en kund väl köpt en 
vält av Svedala, måste de i framtiden även handla sina reservdelar hos företaget. Lojalitet 
skapas även genom att göra kunden till en bättre användare, genom att utbilda och styra 

                                                
92 Lutton, 1998 
93 Heskett et al, 1990 
94 Ibid 
95 Ibid 
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kunden till att bli en bättre medproducent. Svedala utbildar kunderna så att dessa kan reparera 
sina vältar själva.  
 
 
4.2.11   Långsiktig relation 
 
Svedala håller på marknaden ett högt pris, men i och med deras höga kvalité är kunderna 
beredda att betala ett högre pris. Vi tycker att Svedala har en bra strategi för att skapa 
långsiktiga relationer eftersom de binder sina kunder till att köpa reservdelar utav dem och att 
företaget ger en service efter köpet som kunden uppskattar.  
 
 
4.2.12   Faror med långsiktig relation 
 
Svedala anstränger sig för att värva nya kunder. Detta bevisas genom att företaget gör 
marknadsundersökningar, utvecklar lågprisstrategier för att värva nya kunder och etablerar sig 
på nya marknader. Eftersom Svedala ideligen försöker värva nya kunder ser vi inga risker att 
företaget skulle fastna i gamla banor. Företaget satsar mycket på att utveckla produkterna till 
att passa nya som gamla kunder. 
 
 
4.2.13   Lönsamhet 
 
Enligt respondenterna har Svedalas lönsamhet har sjunkit under de senaste åren. Nedgången 
tros till stor del bero på världsmarknaden, vilket är en opåverkbar faktor. Nedan illustreras 
Svedalas lönsamhet. 
 
Figur 496 

 
 
4.2.14   Sammanfattande analys av Svedala Compaction Equipment AB 
 
Svedala mäter marknadsandelar men använder sig inte av resterande kundmått vi valt att ta 
upp i vår uppsats. Dock mäts lönsamhet per marknad. Svedala är bra på att samla in och 
dokumentera all informell information i form av rapporter. Rapporterna sprids ut i 
organisationen till berörda parter. Information som handlar om viktiga produktproblem tas 
upp på möten för att kunna förbättra produkterna. Kommunikationen brister dock mellan 
säljbolagen och Svedala i Karlskrona, eftersom det inte finns något system som förmedlar 
kundinformation från säljbolagen till kontoret i Karlskrona. Företaget använder inte 
kundinformationen till att gruppera kunder, men urskiljer dock storkunder från de övriga 
kunderna. Svedala avvecklar heller inga kunder eftersom de säger sig behöva alla kunder 
beroende på den mogna säsongsbetonade marknaden. Beroende på en nedgång på 

                                                
96 Affärsdata, www.ad.se 

Lönsamhet för Svedala Compaction Equipment AB

År 1999 1998 1997 1996
Avkastning totalt kapital 23,73 19,62 20,03 23,57
Resultat f. disp, tkr 115798 96057 92126 72226
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världsmarknaden har Svedala antagit en lågprisstrategi för att attrahera nya kunder. På detta 
vis kan företaget få större marknadsandelar. Nya kunder bidrar till lönsamhet på så sätt att den 
sålda volymen ökar. Fördelen med att värva nya kunder är att företaget i många fall blir 
tvunget att utveckla sina produkter och tjänster för att tillfredsställa kundens behov. 
Utvecklingen är viktig för företagets långsiktiga lönsamhet.97 Svedala har i och med sin nya 
lågprisstrategi kunnat värva nya kunder vilket på sikt bidrar till ökad lönsamhet. 
 
Eftersom Svedala har en relativt bra grund att stå på gällande kundinformation så kan de 
utveckla och betjäna sina kunder efter deras önskemål. Företaget är noga med att följa upp 
alla köp. Vid behov av reservdelar levererar Svedala till 95 procents leveransprecision. 
Företaget utvecklar kunden genom att göra denne till en medproducent. Detta innebär att 
kunden kan ringa och få en utförlig beskrivning om hur man kan åtgärda ett eventuellt fel. 
Säljbolagen använder sig av Key Account Managers för att stärka relationen till sina kunder. 
För att belöna kunderna använder sig företaget av kostnadsreduceringar. Meningen med 
utveckling, betjäningar och belöningar är att kunderna skall bli tillfredsställda. Svedala mäter 
inte kundtillfredsställelse och kan därför inte i tillräckligt stor utsträckning se i vilken riktning 
kundtillfredsställelsen utvecklas. Svedala har strategier för att skapa lojala kunder. Den 
främsta strategin är att skapa byteskostnader och detta görs genom att binda kunderna till att 
köpa reservdelar. Detta leder till långsiktiga relationer. Risken är liten att Svedala på grund av 
långsiktiga relationer blir enkelspåriga eftersom de nyligen har gjort en ansträngning för att 
värva nya kunder. Strategin för att värva nya kunder samt behålla trogna kunder, tror vi utgör 
en bra grund för ökad lönsamhet.  
 
 
 
 
 

                                                
97 Blomqvist et al, 1993 
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4.3   ANALYS AV HGL-RONNEBY AB 
 
HGL tillverkar ingen slutlig produkt utan tillverkar i huvudsak kretskort på kontrakt. Kunden 
väljer vad de vill ha och vad kretskorten slutligen skall användas till och HGL tillverkar 
därefter. Företaget i Ronneby har 120 anställda. HGL finns på tre andra orter i Sverige: Flen, 
Karlskoga och Stockholm. Dessa tre orter har mer än det dubbla antalet anställda tillsammans. 
HGL har ett 30-tal kunder och dessa delas in efter branschsegment. De största kunderna är 
banker, IT och telekomindustrin. En stor kund är Ericsson. Företaget tycker det är viktigt att 
finnas inom många branscher eftersom de då sprider risken, då det oftast går bra för olika 
branscher i olika tider. HGL:s mål är att bli ett ledande kontraktsföretag och skapa bra 
relationer till sina kunder, samt värva nya. Företag skall därför utöka med en fabrik i Kina för 
att kunna fortsätta hålla låga priser, eftersom det är billigare att tillverka i Kina än i Sverige. 
 

 
4.3.1   Kundmått 
 
Måtten kundtillfredsställelse, återköpsbenägenhet, kundvärvning, kundlönsamhet och 
marknadsandelar bildar en orsakskedja.98 HGL använder sig av ovanstående kundmått. 
Orsakskedjan säger att kundtillfredsställelse leder till att kunderna blir återköpsbenägna och 
att det blir lättare att värva nya kunder eftersom företaget får ett bra rykte. Nyvunna kunder 
samt trogna kunder leder automatiskt till att företaget får en större marknadsandel, och 
framförallt bidrar alla dessa faktorer till ökad kundlönsamhet.99  HGL har tack vare sina mått 
en klar bild av hur de uppfattas av sina kunder. De har även lättare för att se vilka åtgärder 
som behöver vidtas för att bibehålla tillfredsställda kunder. Företaget började mäta för att se 
hur kunderna uppfattar dem, samt för att se vad som gick att förbättra. Negativa mätresultat 
tas om hand av HGL och en handlingsplan görs för att förändra företaget till det bättre. 
Vidtagna åtgärder dokumenteras. 
 

”All information sparas. Har vi gjort något fel så ska vi göra 
förbättringsåtgärder som även det ska dokumenteras”. 

 
 
4.3.2   Kundundersökning  
 
HGL genomför kundundersökningar sporadiskt i form av enkäter. Förutom den traditionella 
kundundersökningen använder sig HGL av ett poängsystem. Poängsystemet går ut på att 
kunderna betygsätter HGL med avseende på leveransprecision, ledtid, kvalité, tekniklogistik, 
produktion, priser och övrig service. Alla dessa variabler benämns som kundtillfredsställelse. 
Poängsättningen görs av alla kunder som under en månad har handlat hos HGL. 
Poängsystemet är ett sätt för företaget att förutom de traditionella måtten som vi ovan 
nämnde, få ytterligare indikationer på vad deras kunder har för uppfattning om dem. Vi tycker 
att HGL på ett mycket bra sätt undersöker vad kunderna har för synpunkter. Företaget 

                                                
98 Kaplan och Norton, 1999 
99 Ibid 
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undersöker vad alla kunder tycker och det finns därför inte så stor risk att företaget missar 
viktiga åsikter från kunderna. 
 

”Det är hela tiden kundens önskemål som styr oss”. 
 
 
4.3.3   Informell information 
 
HGL är noga med att dokumentera all informell information. Företaget får in mycket 
information om sina kunder genom telefonsamtal, e-post och fax. När HGL får in informella 
klagomål skrivs detta ner på en speciell blankett. Dessa blanketter tas sedan om hand av 
kvalitetsavdelningen som utvärderar dem och informerar berörda personer inom företaget om 
eventuella åtgärder. HGL anser att det även är viktigt att personligen träffa sina kunder, de är 
därför regelbundet ute hos sina kunder på kundbesök. Vid kundbesök är personalen noga med 
att skriva ner all information i en reserapport, som dokumenteras och sedan lämnas ut till 
berörda parter i företaget. Den informella informationen stannar aldrig hos den person som 
mottager ett klagomål, utan den skrivs ner och förmedlas vidare. Med vissa kunder, oftast de 
största, sker månatliga möten där kundrelationen diskuteras enligt en agenda.  
 

”Vissa kunder har vi månatliga möten med, där vi går 
igenom vår relation enligt en agenda. Det tar nästan en hel 
dag. Detta gäller de största kunderna. […] Gällande de 
mindre kunderna är det mest information genom informella 
kanaler som gäller”. 

 
All insamlad information från kunderna sammanställs och läggs ut på intranätet, som alla 
anställda har tillgång till och kan när som helst ta del av informationen. Vi tycker att HGL 
lägger ner mycket resurser på att samla och dokumentera kundinformation. HGL anser att 
varje kunds åsikt är av betydelse. 
 
 
4.3.4   Kundprofil 
 
HGL grupperar inte sina kunder enligt någon speciell modell, men  respondenten påstår att de 
har en klar bild av vilka kunder som är de mest lönsamma och således även vilka som är de 
minst lönsamma kunderna, detta eftersom kundlönsamhet mäts. Respondenten säger att de 
stora kunderna omedvetet prioriteras eftersom de har mer att säga till om och företaget är 
rädda för att förlora dem som kunder.  
 

”Man vill inte särbehandla någon kund, men omedvetet 
prioriterar man nog de stora kunderna. Man vill hellre dansa 
med de stora kunderna än med de små”. 

 
En idealkund för HGL kan enligt respondenten sägas vara en kund som återfinns i en stabil 
bransch, som vill köpa mycket och ofta av HGL. I övrigt lägger inte HGL så stor vikt vid 
själva kunden, utan de lägger större prioritet på olika branscher. HGL har inte någon 
framtagen kundprofil, men vi tror att de tack vare sina mått och sitt poängsystem har en 
relativt klar bild över hur blivande lönsamma kunder ser ut. 
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4.3.5   Avveckla kunder 
 
Kundlönsamhet mäts varje månad, därför vet HGL vilka kunder som är mest olönsamma. Om 
en kund på HGL visar sig vara olönsam, vill HGL träffa kunden i fråga och försöka diskutera 
fram en lösning på problemet. En olönsam kund får oftast betala högre priser och det ligger i 
både företagets och kundens intresse att lösa problemet. Vi tycker att detta är en mycket bra 
lösning för HGL, då man tar en kund i Förändragruppen och utvecklar denne till en kund i 
Utvecklagruppen. 
 

 
4.3.6   Kundvärvning 
 
En leverantör kan hitta kunder överallt. Det vanliga sättet är dock att satsa långsiktigt på 
kvalité, innovation eller ett starkt varumärke.100 HGL satsar på olika branscher för att sprida 
risker. Skulle någon bransch gå sämre kan företaget välja att satsa på de andra branscherna. 
Marknadsavdelningen jobbar aktivt för att skapa nya kontakter med presumtiva kunder. Detta 
gör säljarna genom tjänsteresor där de marknadsför företaget.  
 
 
4.3.7   Betjäna och utveckla 
 
HGL har inga slutliga produkter enligt specifikation. Varje order är en specialbeställning som 
anpassas efter kunden. Företaget betjänar sina kunder väl genom möten, där kundens 
önskemål på produkten diskuteras. Företaget måste utveckla sina kunder så att de följer 
företagets utveckling. Ett sätt är att öka lönsamheten hos existerande kunder, att motivera 
kunder att bete sig på ett visst sätt som genererar högre avkastning.101 HGL försöker utveckla 
de olönsamma kunderna eftersom de vet orsaken som ligger bakom olönsamheten. De 
olönsamma kunderna är ofta de som kräver korta leveranstider och i och med detta blir det 
svårt för HGL att ta fram billigt material för tillverkning. På grund av svårigheten att hitta 
billigt material på kort tid höjs priserna för inköp och dessa kunder blir således olönsamma. 
Utvecklingen sker genom möten med olönsamma kunder, där HGL förklarar bakomliggande 
faktorer. HGL försöker uppmana kunden att lägga in sin order tidigare och på så sätt få 
billigare priser. Vi anser att detta system gynnar både kunden och HGL då företagets sätt att 
hantera problem skapar mervärde. 
 
 

                                                
100 Kotler et al, 1999 
101 Grant och Schlesinger, 1995 
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4.3.8   Belöningar 
 
HGL använder sig av belöningar i form av kostnadsreduceringar. Kostnadsreduceringarna är 
individuella och skiljer sig från kund till kund. Dessutom säger respondenten att företaget 
letar efter förbättringspotential i produkterna och detta som en belöning. 
 

”Vi belönar kunderna i form av kostnadsreduceringar och de 
återför vi till kunden. Dessutom letar vi förbättringspotential 
i produkterna”. 

 
 
4.3.9   Kundtillfredsställelse 
 
HGL försöker skapa tillfredsställelse hos sina kunder. Företaget träffar sina kunder innan köp 
sker och försöker då  få information om kundens förväntningar och försöker i den mån det går 
att fullfölja dessa. För att företaget skall få ta del av kundens slutliga köpupplevelse får 
kunden fylla i ett formulär varje månad där de sätter poäng på företaget. Detta ger HGL en 
chans att förbättra sig och kunderna känner att de får vara med och säga sitt och detta kan öka 
tillfredsställelsen hos kunderna. Företaget mäter också kundtillfredsställelse i ett mått och kan 
då se hur tillfredsställd varje kund är med företaget. Vi anser att detta system gör det lättare 
att skapa tillfredsställda kunder.  
 
 
4.3.10   Lojala kunder 
 
Det finns ett antal åtgärder för att öka kundlojaliten. Ett sätt är att ge ett bra och första och 
sista intryck, det är svårt att reparera en skada när den väl har skett.102 HGL ger ett bra intryck 
genom att träffa kunden innan samarbete har inletts för att diskutera hur kunden vill ha 
produkten utformad. Efter köp vill företaget att kunderna skall poängsätta dem, så att 
förbättringsåtgärder kan vidtagas vid behov. Detta tror vi att kunden upplever som ett bra 
första och sista intryck. 
 

”Det är hela tiden kundens önskemål som styr oss”. 
 
Genom att mäta och styra kundens förväntningar kan företag öka kundloljaliteten.103 
Företaget träffar sina kunder innan köp sker och försöker då att få information om kundens 
förväntningar och försöker i den mån det går att fullfölja dessa. Det är viktigt att upplysa och 
utbilda kunden.104 HGL upplyser och utbildar sina kunder på flera sätt. Ett sätt är 
upplysningarna kunden får genom möten innan köptillfället. HGL försöker hela tiden pressa 
priserna till kundens fördel. Har kunden för korta leveranstider blir priset högre. Företaget 
försöker undvika detta genom att upplysa kunden till att lägga in långsiktiga prognoser.  
 
 

                                                
102 Heskett et al, 1990 
103 Ibid 
104 Ibid 
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4.3.11   Långsiktiga relationer 
 
Enligt respondenten har HGL goda relationer med alla sina kunder och företaget har 
regelbundna möten med dem. De kunder som har en långsiktig relation till HGL, känner till 
systemet och skickar därför in prognoser och poängsystem på eget initiativ, vilket medför att 
kunderna blir billigare att betjäna. Vi tycker att HGL:s system är utomordentligt bra och vi 
tror att dessa långsiktiga kunder hjälper företaget att växa. 
 
 
4.3.12   Faror med långsiktiga relationer   
 
Det finns risker med långsiktiga kundrelationer som innebär att leverantören kan bli 
enkelspåriga i sitt tankesätt.105 HGL har inga färdiga produkter utan specialanpassar ständigt 
tillverkningen efter kunden. Specialanpassningen ser vi som en indikator på att HGL ej har 
blivit enkelspåriga. Det är enligt oss viktigt att HGL ständigt fortsätter att värva nya kunder, 
vilket även är deras strategi. 
 
 
4.3.13   Lönsamhet 
 
HGL:s lönsamhet har stigit de senaste åren, cirka 20 procent per år. Särskilt under de senaste 
två åren har lönsamheten ökat dramatiskt. Anledningen till detta sägs vara hårt arbete för att 
förvärva nya kunder, samt förbättra relationen med de befintliga kunderna. 
 

”Vi har haft en uppgång i lönsamheten de två senaste åren. 
[…] Vi har kämpat och jobbat för att ta de nya kunderna, 
samt skapat bra relationer med de gamla kunderna. 
Självklart har vi också haft tur med en uppgång på 
marknaden”. 

 
Det har även skett en uppgång på marknaden och många företag har genomfört outsourcing, 
vilket gör att HGL har fått mer jobb från företag som tidigare gjorde detta själva. Nedan 
illustreras HGL:s lönsamhet. 
 
Figur 5106 
 

 
 

                                                
105 Grayson och Ambler, 1999 
106 Affärsdata, www.ad.se 

Lönsamhet för HGL - Ronneby AB

År 1999 1998 1997 1996
Avkastning totalt kapital 17,67 -12,98 12,82 -21,45
Resultat f. disp, tkr 6595 -7558 2787 -9450
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4.3.13   Sammanfattande analys av HGL – Ronneby AB 
 
HGL har en komplett insamling av kundinformation. De använder sig av kundmått, 
kundundersökningar och informell information som noggrant dokumenteras. HGL har 
visserligen inte utvecklat någon kundprofil, men tack vare mätningar har företaget en klar bild 
över lönsamhet per kund. HGL vill inte avveckla olönsamma kunder. Istället väljer företaget 
att utveckla olönsamma kunder till att bli mer lönsamma. HGL vill sprida sina risker, samt 
utvecklas och växa som företag och därför söker de ständigt nya kunder inom nya branscher. 
Vi tror att kundvärvningsstrategin bidrar till ökad lönsamhet, eftersom företaget utvecklar 
mindre lönsamma kunder och ständigt värvar nya. 
 
HGL har all den kundinformation som behövs för att på bästa sätt kunna betjäna och utveckla 
sina kunder. Företaget betjänar och utvecklar kunderna genom att specialanpassa produkterna, 
finna låga priser till kunderna samt ordna möten för att utveckla relationen. Kunderna belönas 
genom kostnadsreducering. HGL letar även efter förbättringspotential i kundernas produkter. 
Meningen med utveckling, betjäning och belöning är att kunderna skall bli tillfredsställda. 
Eftersom HGL har mått på hur tillfredsställda kunderna är vet företaget hur pass nöjda 
kunderna är. Då företaget vet i vilken grad de olika kunderna är tillfredsställda, vet de även 
mot vilka kunder åtgärder bör riktas. HGL bör därför kunna hålla sina kunder nöjda och nöjda 
kunder blir ofta lojala. Vi tycker att HGL har bra strategier för att behålla företagets kunder, 
vilket även leder till konkurrensfördelar. Vi tror att HGL:s kundinformationsinsamling och 
deras kundstrategier har varit av stor betydelse för den ökade lönsamheten för företaget. Detta 
bekräftas även av respondenten, se citatet ovan.  
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5.   SLUTSATSER 
 
Vårt syfte med denna uppsats var att undersöka hur företagen samlar in information om 
kunden och därefter bearbetar informationen. Vi har även undersökt om kundinformationen 
leder till förändringar, för att skapa långsiktiga kundrelationer, samt värva nya kunder för att 
slutligen bidra till ökad lönsamhet. Nedan illustreras en sammanfattande modell över våra 
slutsatser:  
 
Figur 6 

 

CASCADES
SYFTE DJUPAFORS SVEDALA HGL
Kund- Kundbesök Kundbesök Kundbesök

Informationsinsamling Informell informaiton Informell information Informell information
En kundundersökning - Kundundersökningar

- Mäter: Mäter:
Marknadsandelar Kundtillfredsställelse

Lönsamhet/marknad Återköpsbenägenhet
Kundvärvning

Kundlönsamhet
Marknadsandelar

Bearbetning av Reserapport Reserapport Reserapport
kundinformation Muntlig spridning av Muntlig spridning av Muntlig spridning av 

klagomål klagomål klagomål
- Dokumentering av Dokumentering av 

klagomål klagomål
- Interna möten för Interna möten för

förbättring förbättring
- - Möten med kunden

Långsiktiga Lättillgängliga Lättillgängliga Lättillgängliga
kundrelationer Kundbesök Kundbesök Kundbesök

Kostnadsreducering Kostnadsreducering Kostnadsreducering
- Medproducent Medproducent
- Följer upp köp Följer upp köp
- Byteskostnader -
- Key Account Managers -
- - Letar förbättrings-

potential i produkter
- - Prognoser
- - Mäter kundtillfreds-

ställelse
Kundvärvning Avvecklar olönsamma - -

kunder
- Behåller olönsamma Behåller olönsamma

kunder kunder
- - Utvecklar olönsamma

kunder
- Värvar aktivt nya Värvar aktivt nya

kunder kunder
Bidrar företagets
kundinformation Nej Nja Ja

till ökad lönsamhet?
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Efter att ha skrivit denna uppsats kan vi inte dra några klara slutsatser, men vi ser indikationer 
på att kundinformation bidrar till ökad lönsamhet. HGL är det fallföretag som är bäst på att 
samla in och bearbeta kundinformation. HGL har också bra lönsamhet som har ökat de 
senaste åren. Svedala är mindre bra på att samla in kundinformation, men vi anser att 
företaget är bra på att tillvarata den information som väl kommer in. Svedalas lönsamhet är 
bra, men vinsten har sjunkit de senaste åren. Cascades Djupafors lägger ner få resurser på att 
samla in kundinformation och bearbeta denna. Cascades Djupafors lönsamhet är dålig och har 
försämrats de senaste åren. HGL och Svedala har högst lönsamhet och är även de företag som 
är bäst på att samla in kundinformation. Vi är medvetna om att det finns många faktorer som 
inverkar på ett företags lönsamhet. Vi anser dock att kundinformation är en bidragande faktor 
till ökad lönsamhet. 
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BILAGOR 
 
BILAGA 1, EMPIRI CASCADES DJUPAFORS AB 
 
Kundinformation 
 
Kundinformation samlas till störst del in genom informella kanaler. Denna typ av information 
får företaget ofta vid kundbesök då de exempelvis över en fika sitter och pratar allmänt om 
deras samarbete. Åsikter, positiva såväl som negativa sammanställs i en reserapport, som 
berörda parter i företaget får ta del av. Respondenten menar även att man får fram kundernas 
åsikter när man talar i telefon och påstår att man är noga med att framföra ett eventuellt 
klagomål till den avdelning eller medarbetare som är ansvarig så att eventuella fel kan 
justeras. Företaget har i regel kontakt med varje kund cirka en gång i veckan. Formell 
information får företaget genom reklamationer som dokumenteras och läggs in i ett system. 
Cascades Djupafors gjorde i höstas en enkätundersökning bland de 14 största skandinaviska 
kunderna. Cascades Djupafors ville få fram information om vad kunderna upplevde som bra 
respektive dåligt med deras samarbete. Undersökningen har dock bara skett en gång. 
 
Cascades Djupafors använder sig inte av några kundmått. Respondenten undrade vad vi 
egentligen menade med kundmått. Enligt respondenten får företaget tillräckligt med 
information från kunderna genom informella kanaler samt genom reklamationsstatistiken. Det 
enda konkreta mått som Cascades Djupafors använder sig av är just reklamationer som 
noggrant sammanställs. Cascades Djupafors mäter inte heller kundlönsamhet och har således 
inga konkreta siffror på vilka kunder som är mest lönsamma. Enligt respondenten tittar 
Cascades Djupafors istället på varje specifikt fall för sig, med avseende på hur stora rabatter 
kunden kräver, vilket grundpris kunden har samt transportkostnader. Respondenten påstår 
dock att lönsamhetsmätningar är något de skall ta itu med i framtiden. 
 
Cascades Djupafors försöker jobba aktivt med negativa mätresultat. Respondenten påstår att 
företaget tar till sig kritiken och gör sitt bästa för att lösa problem som uppstår. Respondenten 
är medveten om att kunder har svårt för att klaga och påstår att många kunder väljer att inte 
säga något förrän de anser problemet vara akut.  
 
Sammanställningen av kundinformationen sker i grafisk form, samt i reserapporter som skrivs 
efter ett kundbesök. Det är ca 15 personer inom företaget som tar del av denna information. I 
de fall det behövs kontaktas även andra personer i företaget som berörs av den specifika 
informationen. I regel tar inte kunderna del av informationen. De får inte se kundmätningarna 
såsom reklamationer, men de kunder som ber om att få reda på exempelvis försäljnings-
statistiken får besked muntligt. Respondenten kunde inte uppge hur mycket pengar som lades 
ner på att skaffa sig kundinformation eftersom utgiften ligger centralt och alltså utbetalas från 
kontoret i Paris. Respondenten kunde inte heller ange vad utgiften för kundinformation 
genererar. 
 
 
Kundvärvning 
 
Cascades Djupafors har valt att göra en indelning av sina kunder. De har delat upp sina 
kunder i tre grupper, A-, B- och C-kunder, varav A-kunder är de mest lönsamma och C-
kunder de som bidrar minst till företagets lönsamhet. Företaget prioriterar A-kunder och detta 
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tar sig uttryck i mängdrabatter samt att de får fler årliga besök från företaget. Respondenten 
kan inte direkt påstå att de har någon riktig kundprofil, men de menar att en idealkund är den 
kund som vill köpa en produkt som den ser ut enligt specifikationen och som inte kräver 
några speciallösningar. 
 
Som det är i dagsläget har företaget en rimlig uppfattning om lönsamheten hos respektive 
kund, men inga exakta siffror. De mest olönsamma kunderna i företaget är man inte 
intresserade av att ha kvar om det inte går att ändra på situationen. Företaget har därför gått ut 
till de minst lönsamma kunderna och förklarat att de är tvingade att höja priserna för dem och 
kan inte kunden klara av detta kan dessvärre inte samarbetet fortgå. Cascades Djupafors vill 
ha nöjda kunder. Om en kund exempelvis har mycket reklamationer, så anser Cascades 
Djupafors att kunden förmodligen borde vända sig till en annan leverantör eftersom de 
uppenbarligen inte kan tillgodose kundens behov.  
 
 
Långsiktig kundrelation 
 
Cascades Djupafors har som regel kontakt med sina kunder en gång per vecka. Kontakten 
baseras oftast på telefonsamtal, men företaget värdesätter även den personliga kontakten. 
Företagets målsättning är att besöka kunderna en till fyra gånger per år. Hur regelbundna 
besöken blir har att göra med hur lönsam kunden är. De kunder som är mest lönsamma får 
flest besök, det vill säga A-kunderna. Cascades Djupafors säger också att det beror en del på 
vad kunden själv vill. En del kunder uppskattar besöken medan en del tycker att allt fungerar 
bra utan personlig kontakt. Respondenten påstår att de kunder som inte värdesätter besöken 
lika högt ”skriker” om de anser något vara fel. För att skapa varaktiga relationer till kunderna 
svarar respondenten att det är viktigt att vara på plats så att det är lätt för kunderna att få tag 
på dem samt att kunna ge kunderna den service de vill ha. De tror också det lönar sig att ge 
rabatter till de stora kunderna beroende på deras köpvolym. Respondenten känner till 
begreppet Key Account Manager, men förklarar att det inte är något Cascades Djupafors 
använder sig utav, eftersom kunderna inte är tillräckligt stora. 
 
 
Lönsamhet 
 
Cascades Djupafors lönsamhet har dalat under de senaste åren. Respondenten hävdar att de 
beror på stora investeringar, och att lönsamhetstrenden är på väg uppåt. 
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BILAGA 2, EMPIRI SVEDALA COMPACTION EQUIPMENT AB 
 
Kundinformation 
 
Svedala möter tillsammans med säljbolagen kunden och säljbolagen möter kunderna varje 
dag. Svedala i Karlskrona får mycket information om kunden via säljbolagen. Respondent 
Lars är regelbundet ute och kontrollerar att säljbolagen gör sitt arbete väl. Han ser då hur 
säljbolagen agerar gentemot kunderna. Vid frågan om hur Svedala i Karlskrona får 
information från kunderna svarar respondent Lars att han kan få in rapporter från säljbolagen 
om han begär det. Företaget får den mesta informationen gällande kunder från säljbolagen. 
För att få reda på om kunden är nöjd tror respondenterna att personliga besök hos kunderna är 
bäst. Det är cirka tio personer från företaget som besöker kunderna. I snitt är de som reser ute 
150 dagar per år. Kundbesöken är olika uppskattade beroende på i vilket land de sker. 
Exempelvis är ett kundbesök i fjärran östern mycket mer uppskattat än i Tyskland. Det är 
obligatoriskt att skriva reserapport vid hemkomst. Reserapporten är till för att fånga upp all 
informell information som kommit fram vid kundbesök. Reserapporterna läggs in på servern, 
men man erkänner att systemet för att hantera rapporterna är bristfälligt. Företaget får också 
daglig information till kontoret i Karlskrona från kunder som har klagomål gällande 
produkter. Klagomålen kommer in via telefon, fax eller E-mail och det är de produktansvariga 
som tar emot informationen. Alla klagomål samlas i något som kallas Engineering Change 
Request (ECR). Den samlade informationen tas sedan upp till diskussion på möten för att 
kunna underhålla produkterna. Alla inkomna problem tas om hand, men vissa problem får 
prioritet framför andra efter hur akuta de är att åtgärda. 
 
Svedala i Karlskrona använder sig inte av kundmått såsom kundlönsamhet, kundtillfreds-
ställelse, kundvärvning och kundlojalitet. Respondenterna säger emellertid att de tror att 
säljbolagen mäter dessa faktorer. Svedala i Karlskrona mäter som sagt inte kundlönsamhet. 
Företaget följer istället upp lönsamhet per marknad. Det finns ett lönsamhetsmål på varje 
marknad. Detta mäts varje månad. Svedalas strategi är att finnas på alla marknader. Därför är 
det en självklarhet för företaget att mäta marknadsandelar. Målet är att ha en marknadsandel 
som är 20 procent av varje marknad. 
 
Ett mått som används på företaget kallas orderlinewillrate. Det är ett mått på hur bra företaget 
är på att uppfylla kundernas önskemål gällande reservdelar och visar hur snabbt reservdelarna 
levereras. Målet är 95 procents orderlinewillrate, vilket innebär att minst nio av tio leveranser 
är i tid. Ett annat centralt mått är reklamationer. Ett problem med att mäta reklamationer är 
dock att kunderna tenderar att spara ihop ett antal reklamationer och skicka in dem i slutet av 
året. Därför kan informationen komma för sent. För att komplettera reklamationsmåttet 
använder sig Svedala av Service Contact Report, SCR, som är ett sätt att formalisera 
kontakten som handlar om produktproblem. Rapporten är bra eftersom det blir en tidigare 
varning än reklamationerna. 
Svedala har tidigare använt sig av en enkät som var tionde kund skulle fylla i efter sitt köp, 
men det visade sig att enkätundersökningen var administrativt tung att genomföra, samt att det 
var svårt att få kunderna att fylla i undersökningen. Undersökningen troddes även vara 
missvisande eftersom missnöjda kunder är de som har högst svarsfrekvens. Det förs nu 
statistik på Svedala. Genomförda marknadsundersökningar tar sig uttryck i statistiken. 
Statistiken visar också hur varje produktlinje klarar sig och den används till att se vad som har 
hänt och hur man kan bemöta detta. Exempelvis kan det  ibland påvisas att det fattas 
produkter i sortimentet. Statistiken visar även hur väl företaget klarar sig gentemot 
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konkurrenterna. Fyra gånger per år ses statistiken över för att få en snabb uppfattning om vart 
man är på väg och två gånger per år stäms statistiken av noggrant.   
 
Av de utgifter företaget lägger på att samla kundinformation anser man att man får tillbaka 
beloppet inom ett år. Det är sällan ett utvecklingsprojekt inte betalar tillbaka sig. 
Respondenterna anser att det är en kontinuerlig process att hela tiden anpassa sig efter 
omvärlden och att kundinformation är nödvändigt. Negativa mätresultat, exempelvis förlorade 
marknadsandelar eller kunder, tas om hand och skall fungera för att stimulera förändring.  
Exempelvis har man regelbundna reklamationsmöten. Tendensen på Svedala är att fördjupa 
sig på marknader där det går bra och finns utvecklingspotential. Respondent Lars säger att 
man borde satsa mer på marknader där företaget inte är så framgångsrika, men erkänner att så 
inte är fallet i dagens läge. De största marknaderna går alltid ner någon gång och därför är alla 
marknader egentligen lika viktiga, stora som små. Viljan att prioritera det som går 
problemfritt kan vara en  indikator på att man inte alltid välkomnar negativa mätresultat. 
 
Det är endast utvalda inom organisationen som får ta del av kundinformationen. Informa-
tionen delas ut till de som är berörda och resulterar i att man anpassar sina produkter efter 
kundernas önskemål. Känslig information hemlighålls, exempelvis marknadskrav-
specifikation. Kunderna får ta del av viss information, exempelvis jämförelser mellan de egna 
produkterna och konkurrenternas. Kunderna har också tillgång till information om 
marknadsandelens storlek. Sådan kundinformation blir till säljargument för företaget. 
 
 
Kundvärvning 
 
Kundernas karaktär skiljer sig från land till land. Exempelvis hyr man gärna vältar i 
Frankrike, medan man i länder som Italien helst vill äga vältar, på grund av ägarmentaliteten 
som råder där. Den enda indelningen Svedala gör gällande sina kunder är urskiljning av 
storkunder. Storkunder är kunder som sträcker sig över flera länder. Idealkunden är enligt 
respondenterna den medelstora kunden som vill ha hög kvalitet. I och med att Svedala har hög 
kvalitet och högt pris faller vissa kundsegment bort. Därför har man nyligen börjat tillverka en 
basal maskin som fortfarande håller en hög kvalitet, men som inte har mycket utrustning eller 
avancerad teknik. Denna maskin syftar till att nå ut till nya kunder. Företaget vänder sig alltså 
till två segment; ett högprissegment och ett lågprissegment. Lågprisstrategin är en nyhet och 
anledningen till denna strategi är att företaget vill nå hela världen. Många länder efterfrågar 
enkla maskiner utan avancerad teknologi. 
 
Svedala har olönsamma kunder och olönsamma marknader. Detta vill de dock inte göra 
någonting åt, eftersom även dessa kunder behövs. Branschen är liten och mogen, så Svedala 
släpper inte gärna ifrån sig några kunder. Eftersom branschen är starkt säsongsbetonad kan en 
olönsam kund under lågsäsong hjälpa till att täcka kostnader samtidigt som sysselsättning 
upprätthålls. En olönsam kund har i framtiden chans att bli lönsam eftersom marginalen på 
reservdelar är hög. 
 
 
Långsiktig kundrelation 
 
För att behålla sina kunder och skapa kundlojalitet är idén att inte bara sälja en produkt utan 
att följa upp köpet. Man hjälper kunden att välja rätt produkt och efter köpet bistår man med 
service. Svedala skall vara snabba på att leverera reservdelar ifall något går sönder på en 
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maskin. Kunden skall även kunna ringa och fråga hur denne kan laga maskinen själv. Enligt 
respondenterna är det unikt med denna sorts service efter köpet inom branschen. Företaget har 
inget speciellt belöningssystem för sina lojala kunder. Dock ges i vissa fall mängdrabatter. 
Det är oftast de stora kunderna som får mängdrabatter och rabatterna fastställs genom 
förhandlingar.  
 
Säljaren ses som en mycket viktig person när det gäller Svedalas framgång på nya marknader. 
På gamla marknader handlar kunderna mer av tradition och bryr sig inte i samma utsträckning 
om säljarens agerande. Säljbolagen använder sig av Key Account Managers för att vårda 
kundrelationerna. Key Account Managers ses som en självklarhet på Svedala. 
 
 
Lönsamhet 
 
Marknadsandelen har varit relativt konstant under de senaste fem åren. Svedala ligger ungefär 
på sitt mål. Lönsamheten har dock sjunkit under de senaste åren. Nedgången tros till stor del 
bero på världsmarknaden, vilket är en opåverkbar faktor. Ett alternativ för att höja 
lönsamheten är att sänka priserna och på så sätt få fler kunder. Detta initiativ har Svedala tagit 
genom sin nya lågprisstrategi. Svedala finns idag på alla marknader och respondenterna anser 
att det är nödvändigt för företagets överlevnad. 
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BILAGA 3, EMPIRI HGL – RONNEBY AB 
 
Kundinformation 
 
HGL får kundinformation varje dag. Kunden ringer, mailar och faxar sina önskemål och 
klagomål. Ofta är det kundorderavdelningen som har mest kontakt med kunden; flera gånger 
varje dag. När företaget får klagomål från kunder skrivs detta på en speciell blankett som 
företaget har för att kunna förändra det som kunderna klaga på. Dessa blanketter tas om hand 
av kvalitetsavdelningen som utvärderar dem och informerar berörda personer inom företaget. 
Kundundersökningar görs av företaget där de går ut och frågar kunderna om hur de uppfattar 
företaget. Detta görs inte regelbundet med visst tidsintervall, utan sköts sporadiskt från 
företaget. Däremot får företaget information från sina kunder varje månad då de sätter poäng 
på företaget. Detta är ett sätt för kunderna att utvärdera företaget och företaget vet vad de skall 
satsa på att förbättra. Bedömningsområdena är: leveransprecision, ledtid, kvalité, teknik-
logistik, produktion, kostnad och övrig service. Ett sammanfattande begrepp som används för 
alla dessa områden är kundtillfredsställelse. Ledningsgruppen sätter utefter poängsystemet 
mål som hela företaget hjälps åt att följa. Personer från företaget är också regelbundet ute hos 
sina kunder för att direkt kunna möta deras åsikter. Det sker i form av möten med kunden. All 
information som personen som besöker kunden får fram antecknas och skrivs sedan ner i en 
reserapport som rapporteras till företaget.  
 
HGL mäter flera olika mått. De mäter de fem centraliserade måtten inom kundmått: 
kundtillfredsställelse, återköpsbenägenhet, kundvärvning, kundlönsamhet och marknads-
andelar. De mäter också antal reklamationer. Poängsystemet som nämnts är knytet till dessa 
mått. Alla mått som finns inom verksamheten har funnits där i flera år tillbaka sedan företaget 
en gång i tiden tillhörde Ericsson. Mätningarnas syfte är enligt respondenten för att se ”var 
man står för någonstans”, samt för att se vad man kan förbättra inom organisationen. 
 
All insamlad information från kunderna sammanställs och läggs ut på intranätet som alla har 
tillgång till och kan själva när som helst ta del av informationen. Kunderna får ta del av viss 
information och det sker kund för kund. HGL presenterar inte resultatet från alla kunder till en 
kund utan ofta får de ta del av den information som sammanställts om kunden själv. Negativa 
mätresultat tas om hand av företaget och en handlingsplan görs för att förändra till det bättre 
för företaget. Resultatet från större kunder påverkar företaget mer eftersom de är rädda om 
sina stora kunder och de får mer att säga till om. Även små företag får uppmärksamhet, även 
om det inte är i samma utsträckning, men det är viktigt att få alla kunder att bli lönsamma och 
ofta kan man tillsammans med kunden komma fram till vad som är det bakomliggande 
problemet och ta itu med det. Olönsamma kunder har oftast för korta leveransdatum. Detta  
gör att HGL får köpa in dyrare komponenter vilket påverkar kundens slutliga pris negativt. 
 
 
Kundvärvning 
 
Eftersom företaget inte presenterar några produkter för kunden utan kunderna kontaktar 
företaget för att tala om vad de skall tillverka, är kunderna väldigt olika. De är också utspridda 
i olika branscher och det är här segmentering görs. Det är viktigt att företaget har kunder inom 
olika branscher så att inte någon bransch blir för stor eftersom det kan vara farligt om det 
skulle gå dåligt för någon bransch under en period. Det skulle i så fall medföra att det också 
skulle gå dåligt för HGL. Företaget har ingen kundindelning. De vet dock att de stora 
kunderna prioriteras undermedvetet eftersom de har mer att säga till om och att företaget är 
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rädda för att bli av med dem. Prioriteringen ligger i största del på branschen. Skulle någon 
bransch gå sämre kan man välja att satsa på de andra branscherna. De vet vilka kunder som är 
mindre lönsamma eftersom de mäter lönsamhet per kund. Företaget satsar även på de 
olönsamma kunderna, då man i de flesta fall vet orsaken till olönsamheten. De olönsamma 
kunderna är oftast de som kräver korta leveranstider, det blir då svårare att ta fram billigt 
material till kretskorten och därav dyrare att tillverka. Detta försöker dock HGL undvika 
genom att ha möte med kunden och förklara bakomliggande faktorer så att kunden kan 
försöka lägga in sin order tidigare och få billigare priser. Detta gynnar både kunden och 
företaget, eftersom företaget kan styra sina kunder till att lägga in en prognos i förväg som 
binder upp kunden och kunden får billigare priser. Marknadschefen på HGL är ute och reser 
för att skapa nya kontakter med presumtiva kunder. 
 
Idealkunden är den som lägger in prognoser i god tid, så att företaget kan leta upp billiga 
leverantörer till kretskortsdelarna och planera sin verksamhet bättre. Detta medför också att 
kunden får ett billigare pris. Idealkunden skall också finnas i en stabil bransch som kan köpa 
mycket av företaget och inte har några svackor. 
 
 
Långsiktig kundrelation 
 
HGL har inte så många kunder så relationen till kunderna är mycket bra. Eftersom företaget 
inte säljer någon slutlig produkt så är alla kunders önskemål det som styr vad HGL skall 
tillverka. De måste hela tiden lyssna på vad sina kunder vill ha. HGL tycker det är viktigt att 
ha kvalitet på sina kretskort och att leveranstiderna blir som utlovade. De mäter både kvalité, 
ledtid och leveransprecision. Det är då kunden som sätter betyget på företaget och skickar in 
detta till företaget varje månad. Kunderna kan belönas genom kostnadsreduceringar och det är 
något som man kommer överens med tillsammans med kunden. HGL använder sig inte utav 
Key Account Managers och vår respondent känner inte till begreppet. 
 
 
Lönsamhet 
 
Lönsamheten har stigit de senaste åren, cirka 20 procent per år. Särskilt under de senaste två 
åren har lönsamheten ökat dramatiskt. Anledningen till detta sägs vara hårt arbete för att 
förvärva nya kunder, samt förbättra relationen med de befintliga kunderna. Det har även skett 
en uppgång på marknaden och många företag har lagt en del på outsourcing, vilket gör att 
HGL har fått mer jobb från företag som tidigare gjorde detta själva. 
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BILAGA 4, INTERVJUGUIDE 
 
Bakgrund 
 
Berätta om er verksamhet. 
- Vilka produkter tillverkar ni? 
- Hur många anställda har ni? 
- Hur många kunder har ni? 
 
 
Kundrelationer 
 
Hur ser relationen till era kunder ut? 
- Hur regelbunden är kontakten mellan er och kunderna? 
- På vilket sätt sker kontakten?  
 
Kan Ni beskriva era kunder? Kan Ni urskilja någon kundgrupp? 
- Prioriterar ni någon kundgrupp? I så fall vilken? 
- Hur skapar ni varaktiga relationer till era kunder? 
- Har ni någon kundprofil? 
- Belönar ni på något sätt era kunder? 
- Om ni belönar era kunder, på vilka grunder? 
- Mäter ni kundlönsamhet? 
- Vad gör ni med olönsamma kunder? 
 
 
Insamling av kundinformation 
 
Hur får ni information om kundernas åsikter? 
- Sker detta informellt eller formellt? 
- Vad gör ni med informationen från kunderna? 
- Vem i företaget mottar informationen från kunderna? 
 
 Genomför ni kundundersökningar, i så fall hur går ni tillväga? 
- Vem genomför kundundersökningar? 
 
 
Kundmätningar 
 
Använder ni er utav några kundmätningar? 
- Vilka mått använder ni er utav? 
- Hur många mått använder ni? 
- Hur ofta mäter ni? 
- Varför använder ni er av dessa mått? 
- Varför började ni mäta dessa faktorer? 
- Är det påverkbara faktorer ni mäter? 
- Hur och när introducerades kundmåtten i företaget? 
- Vem är ansvarig för måtten och hur arbetar han eller hon med detta? 
Om nej: 
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- Hur kommer det sig att ni inte gör det? 
- Hur vet ni vad kunderna vill ha? 
- Har ni funderingar på att börja med mätningar? 
 
Key Account Manager 
- Känner ni till begreppet KAM? 
- Har ni någon sådan i företaget? 
 
 
Resultat av insamlad kundinformation 
 
Hur använder ni er av informationen som måtten och informella kontakter genererar? 
- Hur stora utgifter uppskattar ni att ni lägger på kundanpassning? 
- Har ni någon uppfattning om vad denna utgift genererar? 
- Hur sammanställs informationen om kunderna?  
- Vem tar del av informationen inom organisationen? 
- Hur sprids kundinformationen, formell och informell?  
- Får kunderna ta del av informationen? 
- Vilken nytta vill ni att informationen skall ge företaget? 
- Hur behandlar ni negativa mätresultat? 
- Särbehandlas kunderna beroende på vad måtten visar?  
 
 
Övrigt 
 
Har er marknadsandel förändrats under de senaste åren? 
- Varför tror ni att marknadsandelen har ökat/minskat? 
 
Har ni gjort någon omorganisering? 
- Vad var orsaken till omstruktureringen? 
 
Hur har er lönsamhet förändrats under de senaste åren? 
- Tror ni att introduktionen av kundmått har bidragit till förändring av lönsamheten? 
 
Vad har ni för visioner inför framtiden? 
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BILAGA 5, BALANS- OCH RESULTATRÄKNING, CASCADES 
DJUPAFORS AB107 
 

                                                
107 Affärsdata, www.ad.se 
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BILAGA 6, BALANS- OCH RESULTATRÄKNING, SVEDALA 
COMPACTION EQUIPMENT AB108 
 
 

                                                
108 Affärsdata, www.ad.se 
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BILAGA 7, BALANS- OCH RESULTATRÄKNING, HGL – 
RONNEBY AB109 
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