
  

Hur skapar och förvaltar företag 
kundrelationer? 

 

 

 

 

 

ALEXANDER AXELSSON 
JOHAN FREDRIKSSON 

 

 

 

  

MG101X Examensarbete inom Maskinteknik 
 

Stockholm, Sverige 2011 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hur skapar och förvaltar företag 
kundrelationer? 

 
 

av 
 

Alexander Axelsson 
Johan Fredriksson 

 
 
 

MG101X Examensarbete inom Maskinteknik 

 
 

KTH Industriell teknik och management 

Industriell produktion 

SE-100 44 STOCKHOLM 
 



Sammanfattning 
Denna rapport behandlar hur företag skapar och hanterar kundrelationer samt hur 

företag förvaltar den information och kunskap om kundrelationer som med tiden 

införskaffats. Rapporten består av en teoretisk referensram där relevanta teorier inom 

det behandlade området tas upp. Genom fallstudier där intervjuer gjorts med 

kundansvariga hos företag av varierande typ, fann gruppen indikationer för att de teorier 

vilka tagits upp i den teoretiska referensramen används i näringslivet. Ur intervjuerna 

framgick att de företag som kontaktats anser att fokus bör ligga på kundrelationer och 

hanteringen av dessa. Olika företag hade egna tillvägagångssätt för att nå sina mål. 

Dessa tillvägagångssätt för hanteringen av kundrelationer kunde anknytas till den teori 

som rapporten behandlat. Vi kom fram till att kundrelationer är något som tas på största 

allvar i affärsvärlden och i vissa fall har företag specifika anställda som enbart arbetar 

med dessa frågor. 

I slutet av rapporten sammanställs vad som framkommit ur denna studie: 

 Kundrelationen skapas med hjälp tät kommunikation och skräddarsydda 

lösningar. 

 När en relation är etablerad fördjupas den med ytterligare skräddarsydda 

lösningar och erbjudanden. Dessa lösningar binder kunden närmare till företaget 

och kunden känner större lojalitet 

 Genom att samla information om kunderna i alla led så skapas kunskap om hur 

relationer ska skapas och fördjupas. Detta sker kontinuerligt under hela förloppet 

men är också grunden till att det att relationen kan skapas och fördjupas 
 



Customer relations: How they are created and managed 

 

Abstract 

This report focuses on the creation and hanling of customer relations and the knowledge 

and management of customer relations. It consists of a theoretical part which 

emphasises key theories in the area that the report is treating. Through a series of 

interviews with different companies, the group found evidence of theoretical strategies 

being used in the managing of customer relations at the companies. The interviews 

confirmed that companies put emphasis on customer relations. Different companies had 

different strategies to reach their individual goals. These strategies were related to 

strategies which the report focuses on. We discovered that customer relations plays a 

big part in companies business strategies and in some cases has a person appointed 

solely for the task of managing customer relations.  

In the end, three key points were brought to light: 

 Customer relations are created with the help of close communication and custom 

made sollutions. 

 When a relation is established, it is deepened further by even more custom 

sollutions and offers. These sollutions brings the customer closer to the company 

and creates a greater loyalty for it. 

 By gathering information about the customers in all lines, knowledge of how 

relations are created and deepened is gained. This occurs continously during the 

process and is also the foundation of the creation and intensifying of the 

relations. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Fokus på kundrelationer och kundvård har med tiden växt fram då kortare 

produktlivscykler och konkurrensen företag emellan har hårdnat. Produktionen har 

länge stått i centrum då vi levt i en säljarens marknad. För att ett företag ska överleva i 

modern tidsålder krävs att resurser läggs på kunden eftersom att det nu är köparens 

marknad (Kahn, 1995). Denna stora konkurrens mellan organisationer genererar ett 

större utbud än vad som efterfrågas. Flera företag erbjuder produkter och tjänster med 

liknande kvalitet och prisnivå. Detta medför att företag nu lägger stor vikt på 

kundrelationer. Kunderna är de som genererar intäkter till företag och organisationer, 

oavsett om de är externa eller interna så är det kunderna som ger ett företag eller en 

organisation ett existensberättigande. Företag och organisationer arbetar mycket för att 

skapa nya långvariga kundrelationer samt att samla information om befintliga kunders 

intressen och hur pass nöjda de är.  Detta bidrar till att kunskap fås i hur olika kunder 

bör behandlas på ett gynnande sätt. Det är denna form av kunskapshantering som är 

bakgrunden till den här rapporten. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med den denna rapport är att studera hur företag skapar och hanterar sina 

kundrelationer för att bygga upp en kunskap i hur kunder bör kommuniceras med på ett 

sätt som gynnar både säljare och köpare. Med hjälp av en litteraturstudie och intervjuer 

ska rapporten svara på ett antal frågor. Målet är att samla exempel på hur olika företag 

gör vid skapande och hantering av sina kundrelationer och sedan analysera och jämföra 

dessa med den teoretiska referensramen som stöd. Frågorna som ska besvaras är: 

 

 Vad gör företag för skapa kundrelationer? 

 Vad gör företag för att fördjupa relationen med sina kunder? 

 Hur förvaltar företag viktigt information om sina kundrelationer och hur används 

denna information? 

 

1.3 Avgränsningar 
Temat för denna uppsats är knowledge management vilket medför att den fokuserar på 

just management aspekten av en kundrelation. Det finns många definitioner på 

begreppet relation men vi har valt att använda litteraturens definition där en 

kundrelation upprättas när ett företag aktivt arbetar med att knyta kunden till sig. 

Rapporten tar inte hänsyn till att företag kan basera sina relationer på personliga 

kontakter och andra utomstående anledningar. 

 

1.4 Hypotes 
Vi tror att det finns stora resurser på företag reserverade för just vård, utveckling och 

förvaltning av kundrelationer. Vi tror också att det finns ett tydligt samband mellan 

nöjda kunder och aktiva strategier för just hantering av kundrelationer, vidare anser vi 

att insamlingen av kunddata från en mängd företag bidrar till att kunskap växer fram i 

företagets hantering av framtida kundkontakter. 
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1.5 Källkritik 
Då slutsatser baseras på intervjuer och en litteraturstudie, begränsas rapporten av detta. 

Rapporten bortser från det faktum att antalet intervjuer som gjorts är begränsade och gör 

generaliseringar detta till trots. Begreppet relation och framförallt kundrelationer är 

främst ett viktigt begrepp inom marknadsföring. Litteraturstudien baseras på litteratur 

inom detta område och fragment av litteraturen har använts för att skapa en teoretisk 

referensram som ska ge insikt i hur detta används inom management.  
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2. Metod 

2.1 Litteraturstudie 
Med syfte av att skapa en teoretisk referensram som introducerar teoretiska begrepp i 

rapporten och som ska stå till grund för diskussionen, har en litteraturstudie genomförts. 

Denna studie har till störst del bestått av böcker vilka behandlar management och 

marknadsföring men även böcker med en viss psykologisk grund. Böckerna gav insikt i 

ämnet och i att definiera olika teoretiska begrepp. För att styrka teoretiska begrepp 

böckerna tagit upp, har forskningsartiklar publicerade i vetenskapliga tidsskrifter i vissa 

fall varit till stöd. 

2.2 Empiri 
För att kunna göra jämförelser mellan företag och svara på frågan hur företag faktiskt 

skapar och hanterar sina kundrelationer har ett antal intervjuer genomförts med 

människor som innehar ett visst inflytande över strategier och hantering av 

kundrelationer på företag. Då skapandet och hanteringen av kundrelationer är begrepp 

som varierar företag emellan så är syftet med intervjuerna att få en allmän bild av hur 

respektive företag arbetar med dessa frågor och utvecklar en känsla för kundrelationer. 

Av denna anledning består intervjuerna av ett antal korta, och något öppna, frågor (se 

bilaga 1) som gett stort utrymme till att skapa en dialog med de intervjuade för att få en 

uppfattning om deras syn på kundrelationer och kundvård. De grundläggande 

frågeställningarna för rapporten har inte att ställts direkt då detta kunde leda till att 

personerna som intervjuades inte skulle ge tillräckligt med information för en relevant 

diskussion i slutet av rapporten. De frågor som ställts under intervjun formades för att få 

de eftersökta svaren på ett indirekt sätt. 
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Kundrelationer 
Kundrelationen beskrivs traditionellt som ett köp- och sälj utbyte som skapar en relation 

som upphör när tjänsten eller varan har blivit levererad (Wikström och Normann, 1994). 

Detta är ett vanligt synsätt, men att avgöra huruvida ett företag har en relation till sin 

kund eller inte är inte alltid såhär självklart (Grönroos, 2002). Kundrelationer är en 

inställning och en attityd hos konsumenter som får dem att tycka att de hör ihop med ett 

visst företag. Denna attityd är inget som får liv ur tomma intet utan måste skapas aktivt 

av företag och organisationer (Grönroos, 2002). Om ambitionen hos företag är att skapa 

en situation för kunden och företaget som är fördelaktig för båda parter så ökar 

chanserna att en djupare relation uppstår (Grönroos, 2002).  

Genom att engagera kunden i utformningen av produkten eller tjänsten som ska 

levereras så utvidgas relationen ytterligare (Wikström och Normann, 1994). 

Relationerna blir starkare av att kunden blir involverad i tekniska, administrativa och 

logistiska system. Ett annat sätt att skapa djupare relationer med sina kunder är att skapa 

skräddarsydda lösningar för kunderna. En vanlig missuppfattning är att det bara är 

säljaren som investerar i ett djupare samarbete men även kunden investerar i relationen. 

Genom att köpa skräddarsydda system så lägger kunden ner mycket tid på att lära sig 

systemet och är därmed låst till applikationer och tillbehör till just det systemet 

(Wikström och Normann, 1994). Wikström och Normann (1994) menar att den 

klassiska bilden av köp och säljförhållandet förändras och för att ha en möjlighet att 

optimera värdeskapandet så krävs att kund och säljrelationen fördjupas och att 

långsiktigt förtroende etableras. Wikström och Norrman (1994) beskriver detta med 

liknelsen att denna form av djupt samarbete kan ses som ett äktenskap. 

 

“På samma sätt vet båda parter att det är fördelaktigare om man kan vårda och 

utveckla den bestående relationen än att upprätta en ny. Exitkostnaderna är ju i båda 

fallen betydande.” (Wikström och Normann. 1994, sid 72). 

 

3.2 Fokus på kunden 
Hårdnande konkurrens bland företag på marknaden skapar ett krav på större kundfokus. 

Kunden efterfrågar först och främst produkter av hög kvalitet. Då detta krav uppfylls av 

en mängd leverantörer blir detta inte en möjlig bas för att kunna locka till sig kunder 

från en konkurrent. Istället måste företag konkurrera med hjälp av den funktionella 

servicekvaliteten (Kahn, 1995). Servicekvalitet innefattar företagets service, 

tillgänglighet, trovärdighet osv. En övergång från preventiv till proaktiv kundvård är 

nödvändig för att medarbetare ska ha tid till att vårda lönsamma kundkontakter. Den 

efterföljande kundvården hamnar ofta i andrahand när den ställs sida vid sida med den 

primära försäljningen. 

Ett exempel på detta är mobilabonnemangsförsäljare som arbetar med en 

provisionsbaserad lön och omedelbart förlorar intresset för kunden då tjänsteutbytet är 

slutfört. Då dessa försäljare inte tjänar något extra på att behålla gamla kunder eller 

vårda kundrelationer hamnar detta i andrahand. (Dokument inifrån: Säljsekten, 2011) 
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3.3 En kundrelations olika stadier 
Enligt Carol Kerr och Kristin Anderson (2001) går det att identifiera tre stadier i en 

kundrelation, den begynnande tiden, senare delen och slutet av en kundrelation. 

Efter att en första transaktion av varor eller tjänster genomförts bör relevant data om 

kunden samlas in. Data i form av specifika önskemål, storleken på inköp, önskade 

betalningsmetoder och klagomål sammanställs för att på bästa sätt kunna betjäna 

kunden på ett för kunden tillfredsställande sätt. Detta sker i den begynnande tiden av 

kundrelationen. 

Carol Kerr och Kristin Anderson (2001) anser att praktiskt taget alla företag har en klar 

uppfattning om vilka dennes så att säga “bra kunder” är. I den senare delen av relationen 

läggs fokus på dessa kunder genom undersökningar i just vad det är som gör dem nöjda. 

Värdefull information kan på så sätt utvinnas för att nyttiggöras vid framtida kontakt 

med andra kunder. 

Om en kundrelation går mot sitt slut bör information samlas in för att i framtiden kunna 

undvika oönskade bortfall av värdefulla kunder. (Anderson och Kerr, 2001) 

 

3.4 Vård av kundrelationer 
I flera studier har det konstaterats att det kostar ett företag mellan fem och tio gånger 

mer att skapa en ny kund än att behålla en gammal genom att skapa och öka 

kundlojaliteten (Kahn, 1995). Trots dessa fakta lägger företag mer resurser på att öka 

sin kundbas än till att vårda sina befintliga kunder. Ett exempel på detta är:  

“Tidningar går ofta ut med kampanjer för att värva nya prenumeranter och erbjuder då 

gåvor och/eller rabatter om man tecknar sig för en prenumeration. Detta kan uppröra 

gamla trogna prenumeranter som kanske haft tidningen i åratal utan att få någon 

uppmuntrande gåva.” (Kahn, 1995, sid. 30). 

Gordon (1998) anser att alla företag behöver utveckla en egen unik kundvårdsstrategi i 

syftet att bibehålla samt utöka sitt kundkapital. Denna strategi skiljer sig bland olika 

företag för att anpassas efter kunders olika behov och önskemål. 

En kundvårdsstrategi bör omfatta områden såsom: Kompetens, kommunikation, 

engagemang, konflikthantering, tillit, kundlojalitet och relationskvalité. Alla dessa 

begrepp är centrala inom relationsmarknadsföring och har stark anknytning till varandra 

(N. Ndubisi, Wah, C. Ndubisi, 2007) . Strategierna kan förklaras enligt följande: 

 Kompetens- Ett företags kompetens bör hållas på hög nivå. 

 Kommunikation- Sättet en konversation mellan företag och kund förs. 

 Engagemang- Anledningar till varför en kommunikation upprättas och bibehålls. 

 Konflikthantering- Sättet på vilket ett klagomål hanteras. 
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3.5 Relationsmarknadsföring och Customer Realtionship Management 
(CRM) 
 

“Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och 

interaktion i centrum” (Gummessons, 1998) 

Att det är användbart att utnyttja sina relationer för att marknadsföra sin verksamhet har 

funnits lika länge som människor har genomfört handel. Trots detta finns det en historik 

inom marknadsföring av vad Christian Grönroos (2002) kallar transaktionsperspektivet. 

Denna typ av marknadsföring har syftet att få människor att genomföra transaktioner av 

varor och tjänster. Transaktionsperspektivet har sina fördelar när det kommer till skapa 

nya kortvariga kunder men den formen av marknadsföring skapar inte bestående 

kundrelationer. Som ett svar på denna brist växte ett nytt tankesatt fram på slutet av 

1970-talet som tog till vara på samspelet mellan köpare och säljare (Grönroos, 2002). 

Detta tankesätt kallar Grönroos (2002) för relationsperspektivet vilket går ut på att inte 

bara se kunden som en kortsiktig inkomst utan snarare att kunden är någon som 

företaget har en långsiktig relation med. Gummesson (1998) anser att 

relationsmarknadsföring och relationsperspektivet inkluderar flera personer på båda 

sidor av en kundrelation. Vidare skriver Gummesson (1998) att människor kan skapa en 

relation till ett varumärke som bibehålls även ifall företagets VD skulle avsättas, så 

länge företagets personlighet är någorlunda oförändrad. Kontentan av det här begreppet 

är att fokus ska vara på att gemensamt skapa värde och inte bara distribuera värde. 

Nedan visas några skillnader mellan traditionell/transaktionsmarknadsföring och 

relationsmarknadsföring, se tabell 1: 

Relationsmarknadsföring Traditionell 

marknadsföring/transaktions-

marknadsföring 

Inriktad mot att behålla kunden Inriktad mot att vinna den enskilda affären 

“Vi”-synsätt, gemenskap med kunden “Mig”-synsätt, kunden en motpart i 

affären 

Fortgående kundkontakt Episodiska kundkontakter när man tror att 

kunden är “het”, köpbenägen 

Fokus på förtroende och kundservice Fokus på avslut nu 

Fokus på kundvärde, kundnytta Fokus på produktegenskaper 

Långsiktigt tidsperspektiv Kortsiktigt tidsperspektiv 

Stark betoning av kundservice Liten betoning av kundservice 

Starkt engagemang för att möta kundens 

förväntan 

Begränsat engagemang för att möta 

kundens förväntan 

Kvalitet är en fråga för alla anställda Kvalitet är en fråga för 

produktionspersonalen 

Tabell 1: Jämförelse mellan Relationsmarknadsföring och traditionell marknadsföring enligt Kotler. 

(2003). (Figuren utgör en sammanställning hämtad från flera källor: Se originalreferensen.) 
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Customer relationship management (CRM) är ett begrepp som har sina rötter i 

relationsmarknadsföring. CRM är samlingsnamnet för allt som sammanfogar 

kundrelationer, management och framförallt insamlingen av information om kunder. En 

betydande del av CRM handlar om att samla in och tolka data om sina kunder. All 

information som ett företag kan samla in om sina kunder är värdefull då den kan 

användas i utformning av säljstrategier, logistik och inköp. Det finns många sätt att 

samla information om sina kunder och det är bra att använda så många sätt som möjligt 

för att få större variation på informationen (Anderson och Kerr, 2001). Information kan 

vara så enkelt som att notera att en butik säljer mer oxfilé på fredagar till att ha 

sofistikerade datasystem vilka noterar tid, mängd, ålder, kön, utbildning och längd hos 

kunder som beställer en avsevärd konsulttjänst. Forskare anser att det inte finns något 

dåligt sätt att samla ihop information på, så länge det säger något om kunden och dennes 

behov (Injazz J. Chen och Karen Popovich, 2003). Hur detta kan användas illustreras 

med en något förenklad teoretisk modell, se figur 1. 

 

 

 

Många forskare menar att CRM är ett säkert sätt att skapa lägre produktionskostnader, 

högre vinster och framförallt nöjdare kunder (Jackson, 1994, Levine, 1993). För att 

åstadkomma detta krävs kunskap och erfarenhet om sina kunders behov för att kunna 

utnyttja den information som samlas in till något värdeskapande. Forskare menar att 

företag kan dela in CRM i två program. Dessa två program är interna och externa (Lin, 

Chen och Chiu, 2009). De externa programmen involverar att kunder delar med sig av 

information och blir involverad i organisationen. De interna programmen involverar, 

organisationsstruktur, kultur och framför allt knowledge management (Lin, Chen och 

Chiu. 2009). När dessa perspektiv slås ihop så får den insamlade informationen ett 

värde. Informationen är helt oväsentlig om inte kunskapen om hur den ska tolkas finns 

(Nonaka, 1994).  

CRM - 

databas 

Ålder 

Kön 

Tid 

Frekvens 

Plats 

Kundanpassad 

strategi 

Figur 1: Hur CRM kan användas 
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4. Empiri 

4.1 Introduktion 
Empirin består av en komparativ studie med syfte av att skapa perspektiv på hur 

kundrelationer skapas och hanteras baserat på olika förutsättningar. De företag som 

svarat på frågor är Posten Norden, Bring Citymail och Apoteket AB.. Anledningen till 

att dessa företag har blivit utvalda för studien är att situationen de befinner sig i innebär 

att de måste både skapa och hantera sina kundrelationer på ett bra sätt för att kunna 

konkurera. Apoteket AB har nyligen förlorat sitt monopol (2009) och jobbar dessutom 

med väldigt komplicerade produkter. Posten Norden har kravet på sig att förmedla en 

samhällstjänst samtidigt som de måste konkurera med Bring Citymail utan att utnyttja 

sin dominerande storlek. Ett antal frågor har ställts till kundansvariga på respektive 

företag med syfte att besvara rapportens grundläggande frågeställningar. 

 

4.2 Posten Norden 

Vad gör Posten Norden för skapa kundrelationer? 

Posten Norden befinner sig in en intressant situation när det kommer till kundrelationer. 

De anser att både köpare och mottagare av leveranser är individer de har en relation till. 

Detta synsätt bidrar till att det finns två kategorier av kunder och kundrelationer. Det är 

inte endast betalande kunder som är “kunder”. Det faktum att Posten Norden förmedlar 

en samhällstjänst bidrar starkt till detta synsätt. På samma sätt så anser Susanne Flyckt 

(2011) att alla har en relation till Posten Norden. I princip alla människor i Sverige har 

varit eller är en kund till posten. Detta till trots så betonar Susanne Flyckt (2011) vikten 

av alla ska behandlas lika och kan förvänta sig samma nivå av service och bemötande. 

Ombudsnätet är uppbyggt för att erbjuda en så bra service som möjligt och stora 

resurser läggs på kundbemötande och kraftsamlingar där det behövs. Susanne Flyckt 

(2011) ser goda kundrelationer som en absolut förutsättning för att kunna skapa nya. 

“Affärer baseras på goda relationer” 

(Flyckt, 2011). 

Vad gör Posten Norden för att fördjupa relationen med sina kunder? 

Posten Nordens definition av en kund och framförallt kundrelation gör att deras 

kundrelationsarbete försvåras. Deras massiva kundregister gör det omöjligt att anpassa 

verksamheten efter varje kunds specifika önskemål enligt Susanne Flyckt (2011). För 

varje enskild kund erbjuds extra service i form av kundtjänst, riktad marknadsföring och 

framförallt mycket “portaltänk”. Med detta menar Susanne Flyckt (2011) att varje kund, 

oavsett storlek, har möjlighet att kunna kontrollera statusen för sin leverens och 

dessutom komma i kontakt med företaget genom en internetbaserade portal. För större 

kunder bedriver Posten Norden en mer kundanpassad verksamhet anpassad för att stötta 

kunden. Detta görs med hjälp av att kunderna tilldelas en personlig kontaktperson och 

en personlig försäljare. Mycket fokus läggs på att öka kontaktbarheten med Posten 

Norden. Större kunder har generellt ett större utrymme för att kunna skräddarsy 

erbjudanden från Posten Norden. 
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Hur förvaltar Posten Norden viktig information om sina kundrelationer och hur 

används denna information? 

Då Posten Norden är en sådan stor och komplex organisation, har de flera olika system 

för insamling av information om sina kunder. De har ett specifikt CRM system för deras 

fyra verksamhetsområden som dessutom är indelade efter området de verkar på. Det 

finns en ambition att skapa ett koncerntäckande CRM system för att ha möjlighet att 

koordinera den kunskap och erfarenhet som finns i den övergripande organisationen. De 

anser att kundrelationer är väldigt viktiga i utformandet av strategier och jobbar väldigt 

tätt med sina större kunder för att skapa strategier för företaget. Som ett väldigt bra 

exempel beskrev Susanne Flyckt (2011) hur de gick till väga vid utformningen av 

ombudsnätet i Norge. De tog kontakt med de stora postorderföretagen som är 

verksamma i hela Norden och ställde frågor om problem och möjliga lösningar. Detta 

samarbete och utbyte av kunskap och erfarenheter bidrog till att hela projektet gick 

smidigt, det hade varit väldigt svårt att genomföra utan kundernas hjälp. 

Vidare anser Susanne Flyckt (2011) att Posten Nordens styrka och akilleshäl ligger i 

organisationens storlek, men även i organisationskulturen och erfarenheten. Hon ville 

även avsluta med att världen har lagt Posten Norden under förstoringsglaset då 

sammansvetsningen av två nationella postsystem aldrig tidigare inträffat. Kunskap de 

besitter i detta kommer bli en enorm resurs i framtiden när det kommer till skapa 

kundrelationer i nya marknader. 
 

4.3 Bring Citymail 

Vad gör Bring Citymail för att skapa kundrelationer? 

Pernilla Björkholmen (2011) definierar en kund som en aktiv köpare eller en framtida 

möjlighet att sälja in affärer. Hon anser att det existerar stora expansionsmöjligheter för 

Bring Citymail då de endast levererar till 54 % av Sveriges befolkning. Enligt Bring 

Citymail uppstår en kundrelation så fort en tjänst har förmedlats. För att vårda sina 

kundrelationer så satsar Bring Citymail på kvalitetsaspekten av kundvård. De bedriver 

undersökningar där de frågar sina kunder om den initiala kontakten med säljare och hur 

de upplevde leveranssäkerheten. På Bring Citymail strävar man alltid efter en sådan 

djup dialog som möjligt i form e-mail kontakt och muntliga samtal. Pernilla 

Björkholmen (2011) poängterade att detta är väldigt viktigt för Bring Citymail då det är 

detta som skapar en bra bas för fortsatt och fördjupad relation. 

 

Vad gör Bring Citymail för att fördjupa relationen med sina kunder? 

Bring Citymail förstår vikten av att en lojal och trogen kund är en förutsättning för att 

kunna fortsätta agera på lång sikt. Därför engagerar de sig mycket för att befintliga 

kunder ska känna sig få utdelning för lojalitet. För att behålla och ytterligare fördjupa 

sina relationer försöker Bring Citymail engagera kunderna i utformningen av den tjänst 

de beställer. Beroende på hur stor kunden anses vara erbjuder Bring Citymail ett antal 

tjänster för att fördjupa samarbetet vilket underlättar både för kunden och anställda på 

Bring Citymail. De tjänster som erbjuds de större kunderna är bland annat en specifik 

projektledare med full översikt över produkter och tjänster de beställer av Bring 

Citymail. Bring Citymail skapar även projektgrupper hos de större kunderna. För 

mindre kunder jobbar Bring Citymail med vad Pernilla Björkholmen (2011) kallar 
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“vanlig fortsatt bearbetning” vilket innebär att de erbjuder sammankomster med 

kunderna och arrangerar frukostseminarier där Bring Citymail informerar om hur 

kunder kan få ut så mycket som möjligt av företagets tjänster. Alla kunder, oavsett 

storlek, brukar dessutom bli uppvaktade i form av julkort och gåvor som tack för ett 

givande samarbete. 
 

Hur förvaltar Bring Citymail viktig information om sina kunder och hur används 

denna? 

Bring Citymail använder logistiksystem, interna analyssystem samt CRM-system som 

anställda analytiker drar slutsatser ifrån för att se huruvida de uppfyller sina egna 

definitioner av en nöjd kund. CRM system används för att kunna få ut så mycket som 

möjligt av den information som samlas ihop om kundrelationen. Den information som 

finns i de interna systemen utnyttjas mycket för att ta fram data som används i 

marknadsföring och framtida prissättning. De utnyttjar också informationen för att 

kunna dra slutsatser om vad som krävs i relationsarbetet. I Bring Citymails CRM arbete 

så har de två perspektiv. Dessa är “utifrån-in” och “innifrån-ut”. De har kund-case på 

sin hemsida där gamla kunder beskriver hur de upplevde Bring Citymail men inte mer 

än så. Informationen är väldigt viktig och värdefull vid utformning av strategier då det 

ger en bra bild av vad som måste åtgärdas men det fungerar också som ett kvitto på om 

kunderna får den service de betalar för. 

Bring Citymail har under en tid arbetat med kundrelationer och kan se resultat av sitt 

aktiva engagemang i kundrelationsarbetet. De har ett internt system för att mäta detta 

men ville inte dela med sig av exakta detaljer. Pernilla Björkholmen (2011) kunde dock 

avslöja att de har siffror vilka pekar på att arbetet lönar sig. 
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4.4 Apoteket AB 

Vad gör Apoteket AB för att skapa kundrelationer? 

En kund för Apoteket AB definieras som en person som tar del av deras kunskap och 

erfarenhet. Apoteket AB ser en styrka i sin erfarenhet och framförallt den kunskap de 

besitter både som organisation men även hos personalen. Att skapa nya kunder och 

framförallt att konkurera har aldrig varit något Apoteket AB behövt ta i beräkning innan 

monopolet avskaffades 2009. Detta till trots satsar de mycket på att vara i framkant och 

under vår intervju så betonade Josefin Axelsson (2011) att kunskapsförmedling samt att 

kunderna ska känna sig välkomna är deras främsta uppgift. Apoteket AB anser att en 

kund är nöjd då denne väljer att återbesöka Apoteket AB. Josefin Axelsson (2011) 

betonar att de har en relation till alla sina kunder då det är just relationsskapande som är 

deras mål med deras öppna kundbemötande. Fokus ligger på att kunder känna sig ha fått 

ut mer av sitt besök än vad som var tänkt från början. Josefin Axelsson (2011) var noga 

med att markera att de ser en väldigt stor skillnad på att hjälpa sina kunder och att 

”kränga varor”. Med detta menar hon att de aldrig vill att kunden ska komma hem och 

känna att onödiga varor införskaffats utan istället vara nöjda över att de köpt produkter 

de faktiskt inte visste att de verkligen behövde. 

Associationen med staten är enligt Apoteket AB både en styrka och nackdel. Många 

kunder väljer bort Apoteket AB på grund av kopplingen till staten på samma gång som 

många väljer Apoteket AB just på grund av den anledningen. Josefin Axelsson (2011) 

berättar att vissa människor ser kopplingen till staten som en trygghet vid hantering 

känsliga produkter som Apoteket AB tillhandahåller. Apoteket AB har som 

övergripande mål med sin verksamhet att alla kunder ska känna sig trygga och 

framförallt välkomna att ta del av deras kunskap och erfarenhet. Det är detta som är 

kärnan i deras relationsskapande. 

 

Vad gör Apoteket AB för att fördjupa relationen med sina kunder? 

Apoteket AB har som många andra företag i detaljvaruhandel ett system för att belöna 

lojala kunder på i form av kundkort, där kunderna har en möjlighet att få poäng för sina 

inköp. Dessa poäng kan sedan generera personliga erbjudanden och tips om produkter. 

Apoteket AB har nyligen även bestämt sig för att urskilja sina kärnkunder och satsa 

extra mycket på dem. Detta för att kunna forma verksamheten efter dessa och dessutom 

utbilda personalen i vilka deras ”kärnkunder” är. För att belöna sina lojalaste kunder så 

organiserar de bland annat produktdemonstrationer i butiken och andra former av 

events. 
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Hur förvaltar Apoteket AB viktig information om sina kunder och hur används 

denna? 

Inom apoteksväsendet är informationsinsamlingen väldigt speciell. Det är enligt lag 

förbjudet att lagra medicinsk information om sina kunder utan deras samtycke. Detta 

beror på att huruvida en människa använder en viss medicin eller inte anses vara känslig 

information. Apoteket AB har på grund av detta varit tvungna att skapa ett skräddarsytt 

CRM system för just sin verksamhet där de endast lagrar viss information. Nyligen har 

reglerna för detta lättats men det innebär att systemet måste anpassas ytterligare. Innan 

skiftet från monopol var informationsinsamling väldigt statisk; endast information 

gällande till exempel kön, ålder, samhällsklass samlades in. Numera är systemet 

anpassat för insamling av all tänkbar information för att möjliggöra en utformning av 

individuella strategier för varje enskilt område där butikerna befinner sig. 
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5. Diskussion 

Vi har kunnat sammanknyta flera teorier med hur de fungerar i praktiken. Från vad vi 

har sett under projektets gång, har företag med kundbaser som efterfrågar liknande 

tjänster utvecklat egna sätt att hantera sina kundkontakter. Detta genom lång tid av 

datainsamling och analys av pågående arbete och före detta arbete med kunder. 

 

Vad gör företag för skapa kundrelationer? 

Olika tillvägagångssätt används för att skapa och fördjupa kundrelationer i de olika 

företagen. På Bring Citymail används olika kommunikationssystem för att föra direkta 

konversationer i syfte att skapa starkare personligt engagemang från kunder att fortsätta 

samarbetet. I teorin och enligt många experter inom området sägs att detta är något som 

är befogat att lägga ekonomiska resurser på då det påståtts kosta mellan fem och tio 

gånger mer att skapa en ny kund än att behålla en gammal.  

 

Vad gör företag för att fördjupa relationen med sina kunder? 

De personer vi har intervjuat är överens om att det är befogat att lägga fokus på 

fördjupning av kundkontakterna med befintliga kunder. Som tidigare beskrivet, 

applicerar företagen egna metoder, många gånger differentierade från andra aktörers 

tillvägagångssätt. Detta även fast organisationerna kan befinna sig på samma 

marknadssegment och ha kunder som efterfrågar samma tjänst eller produkt. Att 

involvera kunden i skräddarsydda system och erbjudanden är något som vi sett tydliga 

exempel på i alla undersökta företag. Detta ligger helt i linje med teoretiska strategier 

för fördjupning av relationer med sina kunder.  

Det är uppenbart att teorier om fokus på kunden bekräftats och det är en mycket viktig 

del i företags grundstrategi, vilket blivit uppenbart då intervjuerna fortskridit. Apoteket 

AB har utvecklat ett system för att urskilja vilka deras kärnkunder är. I teorin nämner 

Carol och Anderson (2001) att detta är ett steg i den senare delen av en kundrelation i 

vilket de “bättre” kunderna urskiljs från mängden och tillges särskilda privilegier och 

uppmärksamhet för att kunna behaga dess önskemål på bästa möjliga sätt. Även Posten 

Norden anser att de största och viktigaste kunderna skall belönas med en närmre kontakt 

och skräddarsy lösningar som tillfredsställer dessa. För posten norden är båda aktörerna 

på vardera sidan av ett tjänsteutbyte, kunder.  

På Posten Norden är det viktigt att alla känner en viss personlig service och att kunderna 

själva känner sig delaktiga i den tjänst som beställts. Detta åstadkommer de genom 

“portaltänk”. Ett exempel på portaltänk inom företaget Posten Norden är tracking-id 

som är ett slags spårningssystem kunder kan använda för att se var deras försändelser 

befinner sig i realtid. Att få kunden involverad i processen anser Posten Norden vara en 

nyckel till att skapa ett starkare band till företaget vid framtida tjänsteutbyten.  
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Hur förvaltar företag viktigt information om sina kundrelationer och hur används 

denna information? 

Alla företag som intervjuats har använt avancerade system för att samla ihop 

information om sina kunder. Dessa system har syftet att ge företagen information som 

skall ge kunskap och insikt hur de vidare skall kunna planera sin verksamhet och i vilka 

kundsegment de ska lägga sitt absoluta fokus. I enlighet med teorin så anser samtliga 

som intervjuats att all information i alla stadier av kundrelationen och kunskap om sina 

kunder är av yttersta vikt och att skapa system för att effektivt hantera och utnyttja 

denna information är av yttersta vikt. I litteraturstudien fann vi att datainsamlingen bör 

ske i varje stadium av en kundrelation, utan undantag, för att säkerställa vad som gått 

rätt eller fel under ett tjänsteutbyte. Vikten av denna insamling bekräftas gång på gång i 

intervjuerna som genomförts där personerna vi talat med har berättat om de åtgärder 

som tas för att behålla en kund ansedd värdefull, närmare bestämt alla kunder. 

Under intervjun med Bring Citymail uppkom flera gånger terminologi från CRM som vi 

själva stött på under litteraturstudien och inkluderat i den teoretiska referensramen. 

Inifrån-ut och utifrån-in är Bring Citymails definition av internt- och externt perspektiv, 

dessa teorier används i Bring Citymails kundvårdsstrategi. 
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6. Slutsatser och reflektioner 

Genom intervjuer och litteraturstudier har en genomgående kunskap över hur olika 

företag formar egna och företagsspecifika tillvägagångssätt i kundrelationer för ökad 

fördjupning av kontakten med kunder förvärvats. Oavsett hur stort ett företag är så är 

det uppenbart att kundrelationer och värdering av dessa är oerhört viktigt. Kunskapen 

om hur information ska behandlas är väsentligt för företag i flera branscher.  

 Vår slutsats är att svaren på rapportens frågeställningar hänger ihop och möjliggör 

varandra på ett sammanhängande sätt. Genom att skapa relationer med sina kunder 

genom tät kommunikation och skräddarsydda lösningar så skapar företag relationer med 

sina kunder.  Dessa relationer skapar ytterligare utrymme för samarbete och formar 

produkterna åt kunderna så att relationen fördjupas. Men det mest intressanta vi kommit 

fram till är att allt detta är omöjligt att åstadkomma på ett effektivt sätt om inte 

information och kunskap om kunder existerar. Allt detta möjliggörs genom att samla 

information om sina kunder och på så sätt skapa kunskap om hur de ska behandlas. Men 

detta går inte att åstadkomma utan kunder som man kan samla information om. Detta 

skapar en situation som påminner om ett ”hönan och ägget” scenario. För att förtydliga 

vårt resonemang så försöker vi skapa en modell över hur detta hänger ihop, se figur 2. 

 Kundrelationen skapas med hjälp tät kommunikation och skräddarsydda 

lösningar. 

 När en relation är etablerad fördjupas den med ytterligare skräddarsydda 

lösningar och erbjudanden. Dessa lösningar binder kunden närmre till företaget 

och kunden känner större lojalitet 

 Genom att samla information om kunderna i alla led så skapas kunskap om hur 

relationer ska skapas och fördjupas. Detta sker kontinuerligt under hela förloppet 

men är också grunden till att det att relationen kan skapas och fördjupas 

 

 

 

 

 

  

Information om 

kunden 

Kundrelationen 

skapas 

 

Relationen fördjupas 

 

Figur 2: Teoretisk modell av kundrelationer och dess skapande 
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Bilaga 1 

 
Frågor till företagsintervju: 

 

1. Hur definierar ni en kundrelation? 

 

2. Hur definierar ni en nöjd kund? 

 

3. Vad gör ni konkret för att vårda era kundrelationer och varför? 

 

4. Hur hanterar ni ert kundkapital? 

 

5. Hur gör ni för att fördjupa relationen till era kunder? 

 

6. Använder/utnyttjar ni era kundrelationer till: 

a) att skapa nya kunder? 

b) att skapa strategier? 

c) att förbättra ert kvalitetsarbete? 

 

7. Använder ni CRM eller något annat management verktyg för ert kundrelationsarbete. 

a) Hur definierar ni CRM 

b) Varför använder ni CRM? 

 

8. Kan ni se något resultat av ert kundrelationsarbete? 
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