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Frågeställningar:  

 

- Hur arbetar Carpenter Powder Products och deras anställda med att 

upprätthålla relationerna till sina kunder? 

 

- Vilka faktorer ser Carpenter Powder Products anställda som de viktigaste 

i en affärsrelation?  

 

Syfte:  Syftet är att kartlägga hur de anställda på Carpenter Powder Products 

arbetar med att upprätthålla relationerna till sina kunder samt vilka 

faktorer som är viktigast inom affärsrelationer. Detta för att skapa en 

djupare inblick i hur ett industriellt företag inom en B2B bransch arbetar 

med sina kundrelationer. 

 

Metod/teori:  För att kunna se hur Carpenter Powder Products arbetar för att 

upprätthålla sina kundrelationer genomfördes kvalitativa intervjuer med 

sex respondenter. Studien utgår från Grönroos teorier då författarna anser 

det intressant att testa relationsmarknadsföringsteorier som är menade för 

ett tjänsteföretag, på ett industriellt B2B företag istället.  

 

Resultat:  Resultatet av studien visar att Carpenter Powder Products arbetar aktivt 

med sina kundrelationer för att skapa långsikta relationer på olika sätt 

men att det i nuläget saknas ett strukturerat kundvårds-system som både 

kan förbättra och förenkla deras kundrelationer. Av de faktorer som anses 

viktigast i affärsrelationer var det förtroende som stack ut hos studiens 

respondenter. Majoriteten av respondenterna värderade den faktorn som 

den viktigaste.  
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Products 

 

Authors: Sandra Borszeki, 881210 Robin Larsen, 890417 
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Research questions:  

 

- How does Carpenter Powder Products and their employees to maintain 

relationships with their customers? 

 

- Which factors sees Carpenter Powder Products employees as the most 

important in a business relationship? 

 

Purpose:  The purpose is to identify how the employees at Carpenter Powder 

Products works to maintain relationships with their customers and which 

factor is most important in business relationships. This is to create a 

deeper insight into how an industrial company in a B2B industry is 

working with its customer relationships. 

 

Method/Theory:  To see how Carpenter Powder Products is working to maintain their 

customer relationships, qualitative interviews with six respondents were 

conducted. The study is based on Grönroos theories as the authors 

believe it is interesting to test the relationship marketing theories that are 

meant for a service company, on a B2B company instead.  

 

Results:  The results of the study show that Carpenter Powder Products is actively 

working with its customer relationships to create long aim relationships 

in different ways but there is currently no structured customer care 

system that can both improve and simplify their customer relationships. 

Among the factors considered most important in business relationships 

was the trust that stuck out of the study's respondents. The majority of 

respondents rated this factor as the most important. 



 
 

 
 

Förord  
 

Först och främst vill vi tacka de anställda på Carpenter Powder Products, Lars Taflin, Lena 

Larsen, Rune Hammer, John Hunter, Paul Sun och Jens Wilken för deras värdefulla kunskap 

inom ämnet som har bidragit till att studien kunnat genomföras; det har gett oss en inblick i 

hur ett framgångsrikt industriellt företag arbetar i verkligheten med sina kundrelationer. 

Vi vill även tacka vår handledare, Toon Larsson som under arbetets gång bidragit med 

värdefulla råd och hjälpt oss med vår arbetsprocess. Likaså vill vi tacka för de värdefulla råd 

som de resterande uppsatsgrupperna bidragit med under arbetets gång. 

 

 

_____________  _____________ 

Sandra Borszeki   Robin Larsen  

  



 
 

 
 

Begreppsdefinitioner  
 

CTC: Carpenter Technology Corporation 

 

CPP: Carpenter Powder Products 

 

CRM: Customer relationship management (kundvård), handlar om förmågan att behålla sina 

kunder. 

 

B2B: Business-to-business. B2B avser marknadsföring och utbyten till andra organisationer i 

motsats till andra konsumenter och hushåll.  

 

8-D rapport: En rapport som skrivs i samband med reklamationer och är ett formulär med 

följande 8 steg som innefattar; Upprätta teamet, beskriv problemet, begränsa problemet, 

identifiera grundorsaker, formulera och verifiera korrigeringsåtgärder, genomföra permanent 

korrigerande handlingar, förhindra problemet och gratulera teamet.  
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1. Inledning 
I det inledande och första kapitlet kommer kandidatuppsatsens bakgrund och 

problemformulering beskrivas för att sedan resultera i ett syfte för studien. 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Kärnan i marknadsföring har sedan 1970-talet varit utbytet av värde, i form av både fysiska 

produkter och tjänsteprodukter mot någon form av betalning. Detta har lett till att 

marknadsföringsprogrammens fokus har handlat om att få företagens kunder att genomföra ett 

köp, utan något direkt fokus på relationerna till de nya och gamla kunderna. Detta benämns 

som transaktionsmarknadsföring, vilket innebär den marknadsföring som fokuserar på enstaka 

köp. Denna typ av transaktionsinriktad marknadsföring kan ha framgång i situationer där ett 

företag först och främst behöver locka till sig nya kunder. I dagens samhälle befinner sig dock 

de allra flesta organisationer och företag i en situation där det är mycket viktigare att behålla 

de kunder som de redan har då det har framkommit att det är ungefär fem till sex gånger 

lönsammare för företag att behålla sina befintliga kunder än att skaffa sig nya. (Grönroos, 

2008, Ndubisi et al., 2007) Att marknadsföra sig på det här sättet har varit och är effektivt i de 

situationer då det inte krävs någon interaktion eller dialog mellan företagen och kunderna, 

men i och med att konkurrensen blir hårdare krävs det ett perspektiv som inte bara fokuserar 

på de nya kunderna utan även relationerna till de befintliga. (Grönroos, 2008) 

 

Att värna om befintliga kunder och förstå och inse hur viktig deras roll är, är inget nytt 

fenomen utan har diskuterats aktivt under en längre tid. I dagens marknader är utbudet många 

gånger större än den efterfrågan som finns, något som gör det svårare för ett företag att hitta 

nya kunder. Att som företag kunna behålla sina befintliga kunder och vårda dessa relationer 

blir då en viktig del i och med att dessa blir lönsammare för företagen först när de har varit 

kunder under en längre tid. (Grönroos, 2002) 

 

Easton (1992) beskriver att relationer och nätverk är grunden på den industriella marknaden 

och att se varandra som partners är någonting som företagen tjänar mycket på. (Easton 1992)  

Samtidigt är det viktigt att företaget och dess kunder är knutna till varandra genom att ha 

gemensamma mål. När det kommer till den industriella marknaden består den även av ett 

begränsat antal kunder. I och med att det ofta är samarbeten som pågår under många år blir 

det också naturligt att utgå från relationen som finns. Relationsmarknadsföring ser då kunden 

som en resurs, för att både företaget och kunden, tillsammans, kan skapa en värdefull situation 

där kundens behov blir tillfredsställt. (Grönroos, 2002) 
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1.2 Problemformulering 
 

Det finns idag forskning från bland annat Grönroos (2002) och Ndubisi et al. (2007) som visar 

att relationsmarknadsföring, med sin förmåga att bygga lojala och återkommande kunder, 

genom en förbättrad förståelse och bemötande av kundernas behov, kan leda till minskade 

kostnader för ett företag. I och med att kostnaden för företagets bemötande och det arbete som 

görs för kunderna är lönsammare än att attrahera en ny kund, kan det arbetet bidra till att 

företaget vinner konkurrensfördelar och att detta i slutändan resulterar i en högre lönsamhet, 

speciellt i de situationer då det kan vara både svårt och dyrt att hitta nya kunder. (Grönroos, 

2008) 

 

Detta har resulterat i att kundrelationer har blivit allt viktigare inom just marknadsföring och 

då speciellt inom business-to-business (B2B) marknader, där långsiktiga relationer är av 

högsta vikt för att företag ska lyckas på sin marknad. (R. Dale Wilson, 2006) Det har även 

visat sig att på de marknader där det inte finns speciellt stor efterfrågan eller många kunder att 

tillgå, blir relationsperspektivet inom företaget ännu viktigare i och med att företag måste 

vårda och bevara de relationer som finns. En situation som är väldigt vanlig först och främst 

inom just B2B företagen och då speciellt på den industriella marknaden. (Grönroos, 2008)  

 

 

1.3 Företagsbeskrivning 
 

Studien kommer att genomföras på Carpenter Powder Products (CPP) som är en koncern 

inom Carpenter Technology Corporation (CTC). CPPs kontor i Torshälla, där studien kommer 

att göras, har funnits sedan 1979 och CTC i USA har funnits sedan 1889 då grundaren John 

Carpenter startade företaget. 

CPP är en unik och världsledande tillverkare av legerat gasatomiserat metallpulver där 

produkterna är utformade för att möta de unika prestanda och kvalitetskrav för flyg, fordon, 

energi, medicin, industri och konsumentprogram. De verkar för sina kunder via ett globalt 

nätverk som sträcker sig från USA till Europa, Asien och Sydamerika. CPP har 

försäljningskontor världen över men har tillverkningsverkstäder i Torshälla, Bridgeville 

(USA) och Rhode Island (USA). Företaget har de senaste 40 åren etablerat sig som 

specialiserade leverantörer av metallpulver som införlivar spetskompentens – i produktlinjen, 

som innovatörer och i deras starka engagemang till kundservice.  

Fördelen med att använda pulver istället för traditionellt stål är att egenskaperna i pulvret är 

exakt lika över alla korn och av CPPs pulver kan väldigt tåliga produkter göras som kräver 

hård belastning. CPPs främsta konkurrenter i Sverige är Erasteel och Höganäs.  

Inom CPP finns det ca 50 anställda och omsättningen under 2012 var 150 miljoner SEK. 

Inom CTC finns det ca 4800 anställda totalt och omsättningen under 2012 var ca 2 miljarder 

dollar. (Personlig intervju, Lars Taflin, 2013; Personlig intervju, Lena Larsen, 2013) 



 
 

3 
 

1.4 Frågeställningar 
 

- Hur arbetar Carpenter Powder Products och deras anställda med att upprätthålla 

relationerna till sina kunder? 

 

- Vilka faktorer ser Carpenter Powder Products anställda som de viktigaste i en 

affärsrelation?  

 

 

1.5 Syfte 

 

Syftet är att kartlägga hur de anställda på Carpenter Powder Products arbetar med att 

upprätthålla relationerna till sina kunder samt vilka faktorer som är viktigast inom 

affärsrelationer. Detta för att skapa en djupare inblick i hur ett industriellt företag i en B2B 

bransch arbetar med sina kundrelationer.  
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1.6 Disposition 
 

 

Inledning 

• I inledningen presenteras bakgrunden till studien. Detta följs sedan av 
en problemformulering, företagsbeskrivning och syftet för studien.  

Teoretisk 
referensram 

• Detta kapitel kommer att behandla den teoretiska referenramen för 
studien. De teorier som behandlas är relationsmarknadsföring, 

kundrelationer, tre taktiska element, klagomålshantering och faktorer 
inom affärsrelationer.  

Metod 

• I metodkapitlet behandlas och motiveras valet av de olika metoderna 
som används till denna studie. Bland annat tas forskningsmetod, 
urvalsmetod,  val av teorier, operationalisering och källkritik upp.  

Empiri 

• I empirikaptilet presenteras företagets information som är baserad på 
de kvalitativa intervjuerna som genomförts. 

Analys 

• I analyskapitlet kommer författarna att analysera den insamlade 
empirin för att sedan tillämpa de valda teorierna på den informationen. 

Diskussion 

• Diskussionen kommer att bestå av författarnas egna åsikter och 
reflektioner över de resultat som har framkommit genom insamlade 
teorier och studiens analys.  

Slutsatser 

• Under slutsatser kommer slutsatserna presenteras utifrån den valda 
teoretiska referensramen samt studiens analys som genomförts utifrån 
insamlad  information.  
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2. Teoretisk referensram 
 

Detta kapitel kommer att behandla den teoretiska referensramen för studien. De teorier som 

behandlas är relationsmarknadsföring, kundrelationer, tre taktiska element, 

klagomålshantering och faktorer inom affärsrelationer.  

 

 

2.1 Relationsmarknadsföring 
 

Under många år har de 4P: na, produkt, pris, plats och påverkan, varit grunden för hur företag 

ska hantera sina kunder genom marknadsföring. Men den förändrade miljön på marknaderna 

och framsteg inom tjänstesektorn tvingar nu företag till att ändra sin inriktning från att leta 

nya kunder till kundlojalitet. Detta genom att bygga relationer och skapa mer värde för sina 

kunder. (Öztaysi et al, 2011; Chumpitaz & Paparoidamis, 2007) 

  

Kärnan inom relationsmarknadsföring är relationer, det vill säga ett upprätthållande av 

relationerna som finns mellan företag och de aktörer som finns i företagets omgivning. Detta 

kan vara andra leverantörer, mellanhänder eller kunder. Tanken med 

kundrelationsmarknadsföring är först och främst att skapa kundlojalitet för att en stabil, 

ömsesidigt lönsam och långsiktig relation kan byggas upp. (Zineldin, 2004; Ravald & 

Grönroos, 1996) 

 

Grönroos (2009) beskriver relationsmarknadsföring som ett sätt att identifiera och etablera, 

upprätthålla och förbättra, och vid behov avsluta relationer med kunder eller andra parter så 

att de mål som finns avseende ekonomiska och andra variabler av alla parter är uppfyllda.  

(Grönroos, 2009) Relationsmarknadsföring innebär att vårda sina befintliga och nya 

kundrelationer och kan bara utvecklas när alla kundkontakter är relationsinriktade. Olika sätt 

för företag att avgöra om en relation har uppstått med sina kunder kan exempelvis vara att se 

hur många gånger en viss kund har handlat på ett och samma företag, om upprepade inköp har 

gjorts, eller att ett kontrakt har gällt under en viss tid. Det finns självklart även andra sätt för 

kunder att återkomma till ett företag som pris och plats, men om en kund inte har någon 

anledning att återkomma till ett företag är det sannolikt att företaget förlorar just den kunden. 

Det är alltså väldigt viktigt för företag att förstå hur pass viktig en relation är i och med att det 

är kunden som bestämmer när och om en relation har skapats sinsemellan. (Zineldin, 2004; 

Grönroos, 2004)  

 

Chumpitaz & Paparoidamis (2007) beskriver att relationsmarknadsföring bygger på 

ömsesidigt värdeskapande, tillit och engagemang. De beskriver även att desto mer kunden är 

tillfredsställd med förhållandet, inte bara tjänsten eller produkten, desto större är 

sannolikheten för att den kunden kommer att vara lojal mot företaget. Målet med 

relationsmarknadsföring blir därför att uppnå en hög tillfredsställelse för kunden genom en 

samverkan av de parter som är inblandade i relationen. (Chumpitaz & Paparoidamis, 2007) 

Som de flesta definitionerna antyder är relationsmarknadsföring först och främst en process. 

Alla aktiviteter som används i marknadsföringen måste inriktas på styrning av denna process. 
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Relationsmarknadsföring stöds även av andra faktorer, som att bygga nätverk, skapa 

strategiska allianser och göra partnerskapsavtal, utveckla kunddatabaser och hantera 

relationsorienterad marknadskommunikation. (Grönroos, 2004) Det sistnämnda blir allt 

viktigare då kunderna inte bara letar efter varor eller tjänster, utan kräver helhetserbjudanden. 

Detta kan vara allt från information om hur kunderna bäst och säkrast ska använda en 

produkt, installation, reparation, underhålla och uppdatera de varor eller tjänster som 

kunderna köpt. När det kommer till missnöje är det oftast inte kärnprodukten som är orsaken 

till detta, utan istället är det oftast alla de element som finns omkring som orsakar denna 

känsla. (Grönroos, 2004) 

 

Relationsmarknadsföring som har utgjort en stor förändring i hur en organisation eller 

verksamhet uppfattas, anses vara föregångaren till Customer relationship management, CRM. 

(Zineldin, 2006) Relationsmarknadsföring grundar sig på uppfattningen om relationen mellan 

ett företag och en kund, hur företag kan skapa värde för sina kunder och hur den relationen 

kan beskrivas. 

Först och främst är relationsmarknadsföring ett perspektiv på hur ett företag ska uppföra sig 

gentemot sina kunder, men även till andra parter eller företag, som de kan ha olika samarbeten 

med. Detta har en påverkan för hur företaget sedan utvecklas och hur kundhanteringen ser ut 

inom företaget. (Grönroos, 2008; Zineldin, 2006) 

 

Customer relationship management (kundvård) handlar om att få kunderna att köpa, samt att 

företagen ska se till att de är nöjda med sina köp och att sannolikheten är tillräckligt hög för 

att de bevaras och så småningom utvecklas till lojala kunder. Med andra ord, löften om vad en 

produkt kan göra för kunderna i form av värdeskapande bör göras framgångsrikt, dessutom 

bör de förväntningar som skapats av dessa löften uppfyllas för att långsiktiga relationer ska 

skapas. (Grönroos, 2009) 

Under de senaste åren har frågan om kundvård framträtt som ett av de viktigaste områdena 

inom marknadsföring och i den övergripande hanteringen av företag. Betydelsen av att 

använda sig av långsiktiga relationer med kunder inom B2B marknader är viktigt. De 

grundläggande idéerna bakom CRM är att om en säljare kan skapa en stark och förtroendefull 

relation till sina kunder, ökar sannolikheten för att de kunderna uppfattar relationen som 

värdefull och skapar sig på så sätt en långsiktig inkomstkälla för säljaren. Kunden gynnas 

även av säljarens uppriktiga försök till att tillfredsställa kundens behov genom att bli en 

pålitlig och högkvalitativ leverantör. (Wilson, 2006) 

 

 

2.1.1 CRM-system 

 

När det kommer till relationsbyggande program kan de stödjas av teknik såsom CRM-system. 

Dessa gör det möjligt för organisationer att få en inblick i hur enskilda kunder beter sig samt 

att dessa system kan generera uppgifter om företagets kunder. (Zeynep & Toker, 2012)  

CRM-system är ett effektivt sätt att upprätthålla kundregister som tillåter företag att förstå 

kundens behov. (Zineldin, 2006) Då skapandet av ett betydande värde för kunder behövs för 

att generera och upprätthålla konkurrensfördelar, ser många företag sin CRM verksamhet som 
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en viktig del för att vara bäst på marknaden. (Wilson, 2006) Gällande kunders nöjdhet är det 

ett stort problem för alla organisationer. Ett CRM-system kommer då sannolikt att ha en 

effekt på hur kunden uppfattar kundtillfredsställelsen i och med att CRM-system kan göra det 

möjligt för företag att förbättra och anpassa sina erbjudanden mot kunden. Samtidigt som 

systemet hjälper företaget att hantera sina kundrelationer på ett effektivare sätt i de olika 

stadierna av relationerna. (Zeynep & Toker, 2012) 

 

 

2.2 Kundrelationer 
 

En av de mest kritiska delarna i B2B marknader är utvecklingen av kundrelationer. 

(Chumpitaz & Paparoidamis, 2007) På de marknader där det inte finns så många kunder eller 

efterfrågan att tillgå blir relationsperspektivet viktigare i och med att företag måste vårda och 

bevara de relationer som finns, något som är väldigt vanligt på många industriella marknader 

först och främst. (Grönroos, 2008) 

Komplexiteten i de produkter och tjänster och den långsiktiga karaktär affärsrelationer i B2B-

branchen innebär att effektiva och tillfredsställande affärsrelationer är av största betydelse i 

marknadsföringen. Detta medför framgångsrikare affärsrelationer och en ökad 

kundtillfredsställelse, vilket förbättrar företagets förmåga.  (Chumpitaz & Paparoidamis, 

2007) 

 

Begreppet industriell marknadsföring och det alternativa begreppet marknadsföring av 

producentvaror är nuförtiden begränsade. Det första begreppet leder tanken till tillverkande 

industrier och det andra fokuserar på varor, trots att tjänster idag är lika viktiga i den 

tillverkande industrin. Detta har bidragit till att nuförtiden syftar B2B till marknadsföring och 

inköp mellan olika organisationer. B2B avser marknadsföring till andra organisationer i 

motsats till andra konsumenter och hushåll, detta oavsett om det gäller varor eller tjänster och 

oavsett om den andra organisationen är ett tillverkande företag, ett mellanled i distributionen 

eller ett offentligt organ. (Gummesson, 2002) 

Relationernas karaktär (sociala, tekniska, kunskapsmässiga, ekonomiska och juridiska) är 

olika mellan olika företag. De påverkas av produkttyp, grad av standardisering, komplexitet, 

användningsfrekvens och tekniska förutsättningar. I vissa fall dominerar de rent affärsmässiga 

relationerna, i andra de tekniska relationerna. Relationerna mellan två företag utgör ett 

delsystem inom ett större nätverk. I det större nätverket ingår kundens kund, leverantörernas 

leverantörer, mellanhänder och olika samarbetspartners. Det är just nätverksansatsen som 

betonar långsiktighet och stabilitet i relationerna. (Gummesson, 2002) Detta stöds av Zineldin 

(2004) som beskriver att det är viktigt för dagens företag att ta sig förbi de 

organisationshinder som kan finnas genom att utveckla ett bra och strategiskt nätverk med 

underleverantörer och distributörer samt att utveckla och bygga relationer med andra kunder 

och parter. (Zineldin, 2004) I en B2B miljö är inte detta lika enkelt att genomföra. 

Marknadserbjudandena omfattar inte bara standardiserade produkter, utan snarare en mängd 

olika resurser och processer som interagerar med kundens resurser och processer. En produkt 

kan vara en viktig del av ett utökat erbjudande, men idag är det sällan tillräckligt för att 

uppfylla alla kundens förväntningar. (Grönroos, 2009) 
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2.3 Tre taktiska element i en relationsbaserad strategi 
 

Enligt Grönroos (2009) finns det tre olika taktiska element som ett företag bör använda sig av 

i en relationsbaserad strategi. Varje företag, oavsett vad deras verksamhet går ut på kan dra 

nytta av att ha en relationsmarknadsföringsstrategi. Inom B2B marknader och tjänstesektorn 

är dessa metoder lättare att genomföra än för de företag som inriktar sig på konsumtionsvaror. 

Men i dagens samhälle är en relationsmarknadsföringsstrateg en nödvändighet för en 

överlevnad på marknaderna. Nedan beskrivs varje element utförligare. (Grönroos, 2009) 

 

 

2.3.1 Söka direkt kontakt med kunder och andra intressenter 

 

Relationsmarknadsföringens grundsten bygger på en föreställning om att kunna ha 

tillförlitliga samarbeten med kunder. Dagens samhälle kräver därför att företagen måste lära 

känna sina kunder mycket bättre än vad som varit aktuellt tidigare.  

Denna relationsorienterade kontakt kan ske via direkta möten med kunder, reklamkampanjer, 

försäljningsmässor och i vissa fall även en bra klagomålssituation. Under dessa tillfällen är 

det viktigt för företag att förse sig själva med så mycket information som möjligt om sina 

kunder. Genom detta kan dessa möten förbättras och utvecklas till nästa gång en sådan 

situation dyker upp. Vilket kan leda till att företagen visar för sina kunder att denne är ”känd” 

inom företaget och att relationen då stärks. (Grönroos, 2009) 

 

 

2.3.2 Utveckla databaser 

 

För att ha en bra relationsstrategi måste en databas som består av kundinformation upprättas. 

Ifall ett företag inte har en sådan databas kan deras kundkontakter enbart delvis hanteras på ett 

relationsorienterat sätt. Ifall den anställde har en speciell kontakt med en kund och på så vis 

har information om kunden, kan interaktionen trots det gå bra. Men i många situationer 

kommer de anställda inte vara personligt bekanta med kunden, exempelvis i situationer som 

kan bestå av att svara på kunders telefonsamtal, möta kunder i receptionen eller göra 

underhåll. I dessa fall, är en väl förberedd och uppdaterad kundinformationsfil något som 

krävs för att göra det möjligt för den anställde att föra en relationsorienterad kundkontakt.  

Utöver den grundläggande användningen av databaser för att upprätthålla kundrelationer, kan 

databaserna användas för en mängd olika marknadsföringsaktiviteter, t.ex. segmentera 

kundbasen, skräddarsy marknadsföringsaktiviteter, generera profiler av kundtyper, stödja 

tjänsteverksamhet, identifiera hög-sannolikhets köpare och erbjuda stöd för korsförsäljning.  

Dessutom bör kundernas informationsfiler innehålla information om dess lönsamhet så att alla 

anställda vet de långsiktiga lönsamheterna för kunderna. (Grönroos, 2009) 

 
 
2.3.3 Utveckla ett kundorienterat kundsystem 

  

Framgången för relationsmarknadsföring är i stor utsträckning beroende av de attityder, 

engagemang och prestationer hos de anställda. Om de inte har åtagit sig deras roll som 
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marknadsförare och inte är motiverade att utföra sina handlingar på ett kundorienterat sätt, 

misslyckas strategin. Relationsmarknadsföring är därför starkt beroende av en väl organiserad 

och kontinuerlig intern marknadsföringsprocess. Kunderna måste känna att den tid de 

tillbringar i relationen med ett företag eller leverantör inte går till spillo. Dåligt hanterad tid 

skapar extra kostnader för alla parter i en relation. 

Eftersom ett framgångsrikt relationsmarknadsföringsarbete kräver att företag definierar sin 

verksamhet som en tjänsteverksamhet och att det även krävs att företag förstår hur de ska 

hantera sitt tjänsteutbud måste företag veta hur de ska hantera sin service management. 

(Grönroos, 2009) 

 

 

2.4 Klagomålshantering 
 

Företags förmåga att minska de negativa konsekvenserna av kunders klagomål eller konflikter 

är det som klagomålshantering står för. (Ndubisi, et al., 2007) Ifall företag har en tydlig 

handlingsplan kan det bidra till att göra det möjligt för företagen att lösa eventuella tvister och 

undvika konflikter, innan dessa blir till stora problem för företagen. (Bowen & Johnston, 

1998) Inom klagomålshantering finns det även fyra riktlinjer eller aktiviteter som tagits fram 

som är nödvändiga för hur ett företag kan arbeta med att just minimera de negativa följderna 

som kan skapas av konflikter eller klagomål för företagets kunder eller samarbetspartners. 

(Bowen & Johnston, 1998) De fyra riktlinjerna är:  

 

1. Respons: Den första riktlinjen är respons och innebär att företaget måste ge bekräftelse på 

att ett problem uppstått för kunden. När det steget är gjort är det viktigt att en ursäkt 

genomförs och att företaget visar engagemang mot kunden. Det är även viktigt att den första 

delen av riktlinjerna, responsen, sker så snabbt som möjligt efter det att företaget har mottagit 

klagomålet.  (Bowen & Johnston, 1998) 

 

2. Information: Den andra riktlinjen är information, denna del innebär att företaget ger en 

förklaring av vad som kan ha hänt till kunden och att i samråd med kunden även kommer 

fram till en lösning på problemet för att kunden ska bli nöjd. Det är även viktigt att kunden i 

detta steg får en försäkran om att samma misstag inte kommer att hända igen och om kunden 

känner att det är nödvändigt så kan det även krävas en skriftig ursäkt från företagets sida. 

(Bowen & Johnston, 1998) 

 

3. Agerande: I det tredje steget handlar allt om företagets agerande, det är även nu som 

företaget bör göra en korrigering av det som gått fel och samtidigt även vidta åtgärder 

exempelvis i företagets rutiner för att undvika samma fel i framtiden. Efter det så följer en 

uppföljning för att kontrollera följderna. (Bowen & Johnston, 1998) 

 

4. Kompensation: Det fjärde och sista steget i riktlinjerna handlar om att ge kunden en 

motsvarande kompensation för det problem som inträffat och samtidigt för att kompensera de 

konsekvenser som uppstått i samband med problemet. (Bowen & Johnston, 1998) 
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2.5 Faktorer inom affärsrelationer 
 

Genom teorier från Ndubisi et al. (2007), Gil-Saura et al. (2009), Chumpitaz & Paparoidamis 

(2007), Zineldin (2006) och Grönroos (2009) har faktorer hittats som kan påverka ett företag 

och deras affärsrelationer inom B2B marknader. Dessa faktorer är lojalitet, engagemang, 

förtroende, kommunikation och värde. En utförligare beskrivning av varje faktor beskrivs 

nedan. 

 

 
2.5.1 Lojalitet 

 

Lojalitet är det som en kund hos ett företag uppvisar genom ett upprepat köpbeteende. Det är 

även när kunden har en positiv attityd mot företaget och när en kund endast använder sig av 

ett och samma företag eller leverantör så fort det uppstår ett behov för just den produkt eller 

tjänst som företaget producerar. (Gil-Saura et al., 2009) Samtidigt erbjuder nära relationer en 

ökning av värdet, och det värdet skapar till slut en kundlojalitet mot företaget. (Zineldin, 

2006) Lojalitet benämns även som ett djupt engagemang för att göra upprepade återköp eller 

återköp av en viss produkt eller tjänst i framtiden, trots att det kan finnas vissa bättre 

erbjudanden eller produkter på marknaden som kan täcka in kundens behov. (Chumpitaz & 

Paparoidamis, 2007) 

 

Kostnaderna för kundlojalitet är väsentligt mindre än det av nyförvärv av kunder. (Chumpitaz 

& Paparoidamis, 2007) Det är därför viktigt för ett företag att förstå sina kunder och ständigt 

visa det i sina handlingar mot kunden. Lojaliteten handlar inte bara om kundens lojalitet mot 

företaget utan också om att företaget ska vara lojal mot kunden. (Grönroos, 2002) 

Kundlojalitet har även visat sig ha en påverkan på ett företags resultat och anses vara en källa 

för konkurrensfördelar. Samtidigt så har affärsrelationer visat att lojala kunder tenderar att 

samarbeta med företaget, vilket resulterar i en ömsesidig nytta för båda parterna i slutändan. 

Detta ökar även sannolikheten för att konkurrenskraften ökar och att transaktionskostnaderna 

minskar. (Gil-Saura et al., 2009) Förutom det så är kundlojalitet och ett upprätthållande av 

kundrelationer i själva verket beroende av hur väl en produkt lever upp till kundens 

ursprungliga förväntningar. (Zineldin, 2006) 

 

 
2.5.2 Engagemang 

 

Engagemang handlar om viljan att göra affärer två parter sinsemellan, helt enkelt att parterna 

inom relationen känner motivation i någon form för att vilja göra affärer med varandra. Det 

har även definierats som den viljan som finns för att upprätthålla och vårda den relation som 

en själv värdesätter. Exempelvis kan en relation mellan en tillverkare och en leverantör visa 

sig genom att den ena parten känner ett engagemang för den andre i och med att denne har 

visat att de är pålitliga och kan erbjuda de lösningar som bidrar till att den andre parten skapar 

värde. (Grönroos, 2002, 2008) 
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Engagemang är en nyckelvariabel inom relationer och handlar även om tilltron till en partner 

då relationen är så pass viktig för företaget att det är grundläggande att anstränga sig till max 

för att behålla relationen. Viljan att behålla relationen bygger på det faktumet att 

medlemmarna i relationen, identifierar just engagemang som en nyckel för att uppnå 

värdefulla resultat och långsiktiga resultat. (Gil-Saura et al., 2009; Chumpitaz & 

Paparoidamis, 2007) Kärnan i engagemang i alla typer av relationer är stabilitet och 

uppoffring, det är den basen som definierar engagemang som en strävan att utveckla en stabil 

relation, en vilja att göra kortsiktiga uppoffringar för att upprätthålla relationen samt att det 

finns en tilltro till stabiliteten som relationen erbjuder. (Gil-Saura et al., 2009)  

 

Engagemang är en avgörande betydelse i ett organisatoriskt inköpsbeteende och detta kan 

leda till viktiga resultat såsom minskad kundomsättning och högre motivation. Dessutom är 

engagemang positivt relaterat till upprepade köp och lojalitet. Engagemang resulterar i en 

förkärlek mot ett visst varumärke eller företag, och det finns en vilja för att fortsätta använda 

sig av det varumärket och företaget även om konkurrenterna kan erbjuda ett bättre 

erbjudande. (Chumpitaz & Paparoidamis, 2007) 

 
 
2.5.3 Förtroende 

 

Relationsmarknadsföring och kundvård syftar till att bygga och upprätthålla långsiktiga 

relationer, där förtroende är en viktig del för att kunna utveckla dessa och enligt Gil-Saura et 

al. (2009) existerar förtroende när en part har förtroende för en annan parts integritet och 

trovärdighet. (Gil-Saura et al., 2009) Förtroende definieras dessutom som företagets tro på att 

ett annat företag kommer att utföra handlingar som kommer att resultera i positiva resultat, 

samt att inte vidta handlingar som kan påverka företaget negativt. (Gil-Saura et al., 2009; 

Chumpitaz & Paparoidamis, 2007) Förtroende handlar även om beredskapen att kunna lita på 

en affärspartner. Som kund förväntar man sig att leverantören agerar på ett förutsägbart sätt 

och om detta inte uppfylls kan ett missnöje skapas. (Grönroos, 2008) Dessutom är varje parts 

förmåga att ge positiva resultat för den andra parten det som bestämmer engagemanget i 

relationen. (Chumpitaz & Paparoidamis, 2007) 

 

För att ett förtroende ska kunna skapas är det även viktigt för parterna att vara mottagliga till 

en viss utsträckning och det är oftast den mottagligheten i förhållandet mellan företagen som 

är nödvändig för att lyckas uppnå de önskade resultat som finns. (Gil-Saura et al., 2009) 

Exempelvis kan de leverantörer som uppfattas att de arbetar positivt med kundnytta tjäna på 

detta, då det går att lita på det företaget i större utsträckning än de leverantörer som bara 

verkar intresserade av sin egen välfärd. (Chumpitaz & Paparoidamis, 2007) 

Samtidigt anses förtroende vara en önskvärd och effektiv egenskap i långsiktiga relationer 

mellan företag och i och med det, väljer företag att satsa på partnern i fråga när de anser att 

det finns förtroende i relationen. Därigenom kommer en hög nivå av engagemang att bidra till 

att stabilisera relationen, men i och med att engagemang innebär sårbarhet så kommer företag 

att bara söka sig till de parter som de kan lita på. På grund av detta är det osannolikt att en av 
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parterna i en relation är engagerad i den andra utan att det finns en grund av just förtroende i 

relationen. (Gil-Saura et al., 2009) 

 

 

2.5.4 Kommunikation 

 

Kärnan i varje relation är kommunikation och interaktion och hur dessa kanaler fungerar 

mellan de parter som är med i ett samarbete. (Zineldin, 2004) Kommunikation i ett 

relationsmarknadsföringssammanhang är ett försök till att skapa en dialogprocess. Alla 

kommunikationsaktiviteter sköts inte alltid ansikte mot ansikte, men meningen med 

kommunikation är att det på något vis ska och bör leda till en reaktion av något slag som 

förbättrar och upprätthåller relationen som finns. All kommunikation, såsom ett säljmöte, 

direktreklam, informationsbrev eller mejl bör integreras i en planerad pågående process för att 

relationen ska bli så lyckad som möjligt. (Grönroos, 2004) Dessutom kan all kommunikation 

som sker mellan två individer eller organisationer ses som en del av en förberedelse eller 

fortsättning för eventuella framtida samarbeten. (Zineldin, 2004)  

 

 
2.5.5 Värde 

 

Inom relationsmarknadsföring är värdet en av de viktigaste beståndsdelarna. Ett företags 

förmåga att ge ett överlägset värde till sina kunder anses vara en av de mest viktiga och 

framgångsrika konkurrensstrategier som ett företag kan skapa för sig själva. (Ravald & 

Grönroos, 1996) Relationsmarknadsföring skiljer sig även från de ”vanliga” 

transaktionsorienterade marknadsförings strategier, genom att istället betona processen som 

krävs för att upprätthålla och förbättra pågående relationer med företagets kunder samt att 

identifiera och etablera nya kunder. (Grönroos, 2009) 

 

Relationsmarknadsföring handlar även om kundens och leverantörens gemensamma 

värdeskapande, där samverkan krävs för att lyckas skapa kundens förväntade värde. 

(Grönroos, 2004) Värde och kunders tillfredsställelse definieras som en process för att 

utvärdera eller mäta en transaktionsupplevelse där förväntningarna jämförs med resultatet. 

Tillfredsställelse är en viktig faktor på grund av dess inverkan och avsikt att fortsätta och 

expandera verksamheten med exempelvis en leverantör. I denna mening, bör leverantören 

först och främst skapa värde för kunden. (Gil-Saura et al., 2009) Värde för kunderna skapas 

under hela relationsförloppet och av kunderna själva, delvis i samspel med producenten eller 

leverantören. Värde för kunden skapas alltså delvis av kunden själv när han eller hon 

använder produkten eller tjänsten, och delvis genom samverkan mellan de två parterna. 

(Grönroos, 2009) 

En viktig del för leverantörer är att lära känna sina kunders långsiktiga processbehov och 

önskemål, och samtidigt erbjuda värden som går utöver de tekniska lösningar som produkten 

eller tjänsten besitter. Genom att addera mer värde till kärnprodukten genom att förbättra 

produktens kvalitet och stödja de tjänster som ingår i erbjudandet, försöker företag att 
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förbättra kundernas tillfredsställelse och på så vis stärks bandet mellan parterna och 

kundlojalitet kan därefter uppnås. (Ravald & Grönroos, 1996)  

 

 

 
Figur 1. Faktorer inom affärsrelationer. Modell skapad av författarna.  

 

 

  



 
 

14 
 

3. Metod 

Metodkapitlet behandlar bland annat forskningsmetod, forskningsansats, urvalsmetod, 

datainsamlingsmetod och datainsamlingsteknik, operationalisering och avslutas med 

källkritik. 

 

 

3.1 Forskningsmetod 
 

Vid valet av forskningsmetod har författarna valt att använda sig utav den kvalitativa 

metoden. Eftersom undersökningen syftar till att undersöka CPPs kundrelationer och inte dess 

resultat, ansågs den kvalitativa metoden vara bäst lämpad i och med att den metoden just är 

vanlig vid analyser och inriktar sig mer på ord än på siffror. Något som stärks av Bryman 

(2008) som beskriver att den kvalitativa metoden bygger på ett fåtal undersökningsenheter 

och att den metoden är vanlig vid marknadsanalyser, då dessa just brukar vara mer inriktade 

på ord än på siffror. (Bryman, 2008)  

 

Vidare för att kunna besvara frågeställningarna som valts ansågs det att en kvalitativ metod 

var primär, då personliga intervjuer och mer djupgående information från de utvalda 

personerna på CPP var det bästa alternativet att bygga en analys på, för att sedan kunna 

besvara studiens frågeställningar. I denna metod blir den centrala delen att samla in 

information som är detaljerad, för att sedan ge en djupare förståelse av studien och dess 

resultat. I en sådan studie är det forskarens uppfattning av information som står till grund för 

resultatet. (Holme & Solvang, 1997) 

 

 

3.2 Forskningsansats 
 

Innan insamlingen av empirin skedde hade en del teorier samlats in kring kundrelationer och 

B2B i allmänhet för att få en klar och tydlig bild över ämnet som skulle studeras. Empirin 

samlades in genom personliga intervjuer, något som då skapade en uppfattning om vilken typ 

av teori som skulle samlas in även i efterhand. Detta innebär att den induktiva ansatsen har 

använts, då den induktiva ansatsen innebär att författarna utgår från empirin för att sedan hitta 

generella mönster som kan kopplas till valda teorier för att sedan stödja dessa och se om det 

finns något samband. (Bryman, 2008) Utifrån den empiriska informationen som samlat in, 

söktes användbara teorier som överensstämmer med CPPs arbete kring 

kundrelationshantering fram. Detta innebär att författarna fokuserat mest på att koppla 

empirin till valda teorier och då som sagt främst valt att använda sig av den induktiva 

ansatsen. 
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3.3 Urvalsmetod 
 

Inom urval finns det två olika områden att välja mellan, dessa kallas även för urvalsmetoder. 

Det första området inom dessa metoder är icke-sannolikhetsurval och det andra området är 

sannolikhetsurval.  

Denna studie kommer att använda sig av ett icke-sannolikhetsurval. Detta då de respondenter 

som kommer stå till grund för denna studie har valts ut strategiskt efter respondenternas 

kunskap inom ämnet som studien bygger på. Att använda sig av ett icke-sannolikhetsurval är 

något som används i just de situationer då det är viktigt att erhålla respondenter med insikt 

och kunskap om det som ska studeras (Bryman, 2008)  

 

Vid val av respondenter har valet fallit på att använda sig utav personer inom företaget som 

har goda kunskaper och goda insikter inom ämnet kundrelationer. Dessa respondenter är de 

personer som kommer att vara avgörande för studiens resultat, då de ska spegla hur CPPs 

relationsarbete ser ut inom företaget och vilka faktorer som anses viktiga i en affärsrelation.  

 

I och med att CPP är ett företag som är verksamt inom flera länder har respondenter valts ut 

ifrån Sverige, Tyskland, USA och Kina. Detta för att skapa en så bred bild som möjligt över 

de anställdas åsikter och arbete.  

 

Totalt är det sex respondenter som författarna har fått möjlighet till att kontakta inom CPP. 

Tre av respondenterna representerar Sverige, en representerar Tyskland, en Kina och den sista 

anställde inom CPP representerar USA.  

Respondenterna valdes ut av Lars Taflin, som var författarnas kontaktperson under studiens 

gång men även arbetar som sales och marketing director för CPP AB och bevakar hela CPPs 

försäljning till sina kunder. Tack vare Lars Taflins position i företaget kunde han bistå med att 

välja ut respondenterna till studien då han är den med bäst kunskap om vilka personer inom 

företaget som skulle kunna bidra med rätt typ av kunskap och information för studien och 

dess ämne.  

 

 

3.4 Datainsamlingsmetod 
 

Denna studie består både av primär och sekundärdata då datainsamlingen har skett genom 

både att använda sig av material och information som redan finns tillgänglig men även ny 

information genom att samla in detta genom intervjuer (Christensen et al., 2001; Bryman, 

2008)  

Den sekundäradatan till denna studie används i form av litteratur, vetenskapliga artiklar, 

företagsinformation och olika Internet sökningar. Medan den primäradatan kommer att bestå 

av intervjuer och information från det valda företaget.  
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Sekundärdatainsamlingen till studien har gjorts genom att använda olika databaser via 

Mälardalens högskolebibliotek. De databaser som har använts är Discovery, Emerald och 

Google Scholar och sökorden som användes är CRM, relationship marketing och B2B inom 

olika områden, för att kunna täcka in flera områden inom just kundrelationer.  

 

Studiens primärdata har baserats på strukturerade intervjuer med olika representanter från 

företaget Carpenter Powder Products. De respondenter som intervjuats är Lars Taflin, sales & 

marketing director, Lena Larsen, marknads och säljkoordinator, Rune Hammer, vice VD, 

John Hunter, director of sales & marketing, Paul Sun, business development specialist och 

Jens Wilken, sales manager för tyskspråkiga områden och Holland. Valet av de primära 

källorna har baserats på att kunna besvara frågeställningen och få en så bra uppfattning som 

möjligt över hur CPP hanterar sitt relationsarbete.  

 

 

3.5 Val av studieobjekt 
 

Studien är viktig för B2B företag som arbetar dagligen med kundinteraktioner och relationer 

för att på lång sikt skapa en bättre lönsamhet. Då CPP passar in på den valda beskrivningen så 

anses det att studien kan hjälpa företaget samt att leda de anställda framåt i hur företaget ska 

arbeta med sina kunder och relationerna sinsemellan.  

 

 

3.6 Val av respondenter 
 

Efter att vi fått ett godkännande på intervjufrågorna valdes följande personer ut för att delta i 

studien.  

 

Lena Larsen har arbetat på CPP i snart 2 år och arbetar som marknads och säljkoordinator. 

Inom det arbetsområdet ingår arbetsuppgifter som att offerera, uppdatera prislistor, skriva 

ordrar och ha kontakt med företagets kunder, i och med att hon har daglig kontakt med 

företagets kunder anses Lena Larsens kompetens passa studien. (Personlig intervju, Lena 

Larsen, 2013)  

 

Rune Hammer företagets vice VD, har varit anställd på CPP sedan 1989 och är även den 

respondent som funnits längst i företaget. Idag arbetar han som rådgivare vilket innebär att 

hjälpa VD och marknadsavdelningen med olika uppgifter. Innan dess har han varit både 

produktionschef, marknadschef och marknadsdirektör. Idag är Rune Hammers uppgifter att ge 

råd inom olika marknads och försäljningsfrågor men även arbeta med olika projekt. Då Rune 

Hammer är den respondenten som arbetat längst på CPP och varit med och byggt upp många 

affärsrelationer anses han besitta mycket värdefull information som kan gynna studien. 

(Personlig intervju, Rune Hammer, 2013)   

 

Paul Sun har arbetat på CPP i ungefär fyra år nu och är development specialist. Inom hans 

område så ingår arbetsuppgifter som att genomföra försäljning av CPPs produkter till andra 
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företag som finns inom industrin men även inom de områden där deras pulver kan användas. 

Tack vare att Paul Sun arbetar med försäljning till flera av företagets gamla men även nya 

kunder anses han besitta rätt kunskaper inom studiens ämne. (Personlig intervju, Paul Sun, 

2013)  

 

Jens Wilken arbetar som sales manager för tyskspråkiga områden och inom Holland. 

Arbetsuppgifterna som ingår i det är först och främst att hantera tyska försäljningskonton i 

alla aspekter men även först och främst att hela tiden hålla en kontinuerlig kontakt med 

företagets kunder och samtidigt hitta nya affärspartners. Då Jens Wilken har arbetat på CPP 

nu i åtta år anses både hans tid i företaget vara värdefullt för studien men besitter även 

värdefull kunskap då han dagligen är i interaktion med företagets kunder. (Personlig intervju, 

Jens Wilken, 2013)  

 

John Hunter sitter som director av sales & marketing i USA och har arbetat på CPP i fem år. 

Han är ansvarig för CPPs externa försäljning, kundservice, marknadsföring samt 

affärsutveckling och utvecklingsinsatser för de produkter som har framställts på de fabriker 

som finns i USA. Eftersom att John Hunter dagligen är i kontakt med CPPs kunder och 

arbetar med både försäljning och kundservice, besitter han den nödvändiga kunskapen som 

krävs för studien. (Personlig intervju, John Hunter, 2013)  

 

Lars Taflin är sales och marketing director för CPP AB idag och har arbetat som det i cirka 15 

månader. Inom hans arbetsuppgifter ingår två olika områden, dels att ansvara för att formulera 

de erbjudanden som ska ges ut på markanden och det andra området är att genomföra 

säljarbete, både aktivt och externt. Själva säljarbetet innebär dels att arbeta som ren säljare till 

kunder men även att leda och följa upp andra säljare inom CPP, då i hela världen. Utöver det 

arbetar Lars Taflin även med övriga chefsuppgifter. Då Lars Taflin är huvudansvarig för 

CPPs försäljningsarbete och även arbetar själv som säljare anses han kunna bidra med mycket 

information rörande CPPs kundrelationer och hur detta arbete sköts. (Personlig intervju Lars 

Taflin, 2013) 

 

 

3.7 Val av teorier 
 

Teorierna till denna studie utgår ifrån Grönroos teorier om relationer och 

relationsmarknadsföring i syfte i att besvara frågeställningarna. Den första delen av 

teorikapitlet behandlar relationsmarknadsföring, kundrelationer samt tre taktiska element som 

är viktiga inom dessa. Utöver teorier om relationer valdes teorier ut för faktorer som är viktiga 

inom affärsrelationer samt klagomålshantering ut. Detta för att kunna visa hur CPP kan 

förbättra och utveckla sin kundvård inom deras marknad. Författarna är medvetna om att det 

oftast är vanligast att använda sig av Uppsalaskolans teorier av Håkansson, IMP (Industrial 

Marketing and Purchasing), i studier som behandlar B2B relationer. Trots det valde 

författarna att använda sig av Grönroos teorier för att undersöka om de teorierna kan tillämpas 

på ett industriellt företag där kundkretsen är begränsad.   
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3.8 Utformning av Intervjufrågor 
 

Intervjufrågorna baserades på den teoretiska referensramen som används till denna studie. För 

att göra urvalet till intervjufrågorna lättare användes modellen av Bessants & Tidds. Denna 

modell innefattar ”search, select och implement”. (se figur 1) 

Den första delen av modellen, search, gick ut på att läsa igenom tidigare undersökningar och 

information som finns inom området som studien baseras på. Den andra delen, select, gick ut 

på att sedan gå igenom den information som samlats in i del ett för att sedan bestämma vad 

intervjufrågorna skulle behandla. Den tredje och sista delen, implement, gick ut på att 

använda de två tidigare delarna för att sedan färdigställa intervjufrågorna och strukturen för 

varje intervju.  

 

 
Figur 2: Bearbetad version av författarna av Bessants och Tidds modell ”search, select, implement”, 2007. 

 

När de tre stegen var klara hade tre olika områden skapats. Den första kategorin blev 

”personligt” och valdes för att få en bild av vem respondenten är. Dessa frågor ställdes till alla 

respondenterna.  

Då vissa av frågorna som utformades var av en mer allmän karaktär, blev den andra kategorin 

”allmänt”, denna skapades för att skapa en bild av hur CPP arbetar med kundrelationer 

överlag. Frågorna under det avsnittet ställdes inte till alla anställda inom företaget, utan 

ställdes totalt till tre anställda, detta för att kontrollera så att uppgifterna vi fick stämde 

överens och de respondenter som valdes ut till det skedde genom ett slumpmässigt utdrag för 

att bilden skulle bli så rättvis som möjligt.  

Den tredje kategorin, kundvård och relationer behandlar frågor om hur de anställda inom CPP 

arbetar med sina kunder på ett mer individuellt plan och ställdes därför till alla 

respondenterna.  

 

När det första utkastet av intervjufrågorna var sammanställt skickades detta formulär ut till 

Lars Taflin som författarna har som kontaktperson. Detta gjordes för att få feedback på 

frågorna då vissa delar var sekretessbelagda och inte fick tas med. Efter att feedback 

återkommit om frågorna, strukturerades och formulerades några av frågorna om, för att 

författarna skulle vara säkra på att de skulle få ut den information som krävdes till studien. 

Dessutom tillkom några frågor då det ansågs att några områden saknades sedan tidigare.  

När det momentet var klart översattes intervjufrågor till engelska, för att de skulle kunna 

skickas ut till de tre respondenter som inte befann sig i Sverige. (Bilaga 2) 
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3.9 Operationalisering  
 

Operationaliseringen motiverar frågorna i intervjuerna och visar sambanden mellan frågorna 

och den teoretiska referensramen. I denna studie är intervjufrågorna den metod som kommer 

att användas till att samla in och mäta CPPs arbete och se vilka faktorer som värderas i 

affärsrelationer.  

Då studiens syfte är att kartlägga hur CPP arbetar med att upprätthålla sina kundrelationer och 

vilka faktorer som värderas inom affärsrelationer, utformades alla frågorna på så vis att det 

skulle generera i ett beskrivande svar. Nedan beskrivs motiveringen till intervjufrågorna som 

finns i bilaga 1 och 2. 

 

Personligt 

 

Fråga 1: Hur länge har du arbetat på Carpenter Powder Products?  

 

Fråga 2: Vad har du för position?  

 

Fråga 3: Vad innebär din position?  

 

Dessa frågor berör respondenternas erfarenhet i företaget och vissa arbetsområden som kan 

vara specificerade. 

 

Allmänt 

 

Fråga 1: Vilken information lagrar ni om era kunder? 

 

Fråga 2: Kategoriserar ni era kunder och i så fall hur?  

 

Fråga 3: Mäter ni era kunders nöjdhet?  

 

Fråga 4: Hur tar Carpenter Powder Products kontakt med nya kunder? 

 

Fråga 5: Hur marknadsför ni er som företag? 

 

Fråga 6: Hur pass långsiktiga relationer har ni eller har ni haft?  

 

Fråga 7: Hur hanterar ni reklamationer?  

 

Fråga 8: Hur ser kundfördelningen ut, har samma anställda kontakt med samma kund hela 

tiden?  

 

Dessa åtta frågor är relevanta för att kunna kartlägga företagets allmänna relationsarbete och 

kan kopplas till Grönroos (2009) teorier om att det krävs tre strategiska applikationer för att 

lyckas med sin relationsmarknadsföring.  
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Kundvård och relationer 

 

Fråga 1: Finns det någon mall för hur anställda som interagerar med kunder ska uppföra sig 

och bete sig för att stärka/behålla relationen till kunden?  

 

Denna fråga är relevant för att se ifall de anställda på företaget arbetar utifrån sin egen 

kunskap eller om de har en viss mall som de alla måste följa.  

 

Fråga 2: Om kunderna inte är nöjda, gör du då något för att åtgärda detta? 

 

Denna fråga kan kopplas till teorierna om klagomålshantering.  

 

Fråga 3: Hur ofta har du kontakt med dina befintliga kunder och på vilket sätt sköts den 

kontakten? 

 

Fråga 4: Gör du kundbesök, i så fall hur ofta? 

 

Dessa frågor är relevant för att se hur de anställdas arbetsmönster skiljer sig åt inom företaget 

och om det på något vis kan påverka kundvården. Kan kopplas till teorierna under relationer. 

 

Fråga 5: Hur arbetar Carpenter Powder Products med kundretention? 

 

Denna fråga ställs för att få en överblick över hur företaget arbetar för att behålla sina kunder. 

Kan kopplas till teorierna under relationer och tre taktiska element i en relationsbaserad 

strategi. 

 

Fråga 6: Ligger företagets fokus på att hitta nya kunder eller behålla gamla? 

 

Denna fråga ställs för att se vilket fokus CPP har och ifall det kan skilja sig åt.  

 

Fråga 7: Hur upplever du lojaliteten hos era kunder? 

 

Denna fråga kan kopplas till teorierna om lojalitet.  

 

Fråga 8: Vilka brister anser ni att det finns och vad kan förbättras angående er 

kundhantering? 

 

Denna fråga ställs för att se respondenternas åsikter ifall de anser att något bör förbättras eller 

inte. Kan kopplas till teorierna om relationer, tre taktiska element i en relationsbaserad strategi 

och CRM.  

 

Fråga 9: Varför ska kunderna handla hos er och inte hos någon annan leverantör?  
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Denna fråga är relevant för att skapa en helhetsbild över vad det är som företaget försöker 

sälja in till sina kunder och vilket värde de kan skapa för sina kunder. 

 

Fråga 10: Vad gör du som anställd för att förbättra kundens upplevelse?  

 

Denna fråga är relevant för att skapa en bild av hur de anställda arbetar för att kundernas 

upplevelse ska bli bra.  

 

Fråga 11: Vilka faktorer anser du vara viktiga i affärsrelationer?  

 

Denna fråga är relevant för att kunna besvara den andra frågeställningen och kan kopplas till 

teorierna om faktorer inom affärsrelationer.  

 

Fråga 12: Tror du att ett CRM-system skulle hjälpa Carpenter Powder Products att förbättra 

er kundvård?  

 

Denna fråga kopplas till teorierna om relationsmarknadsföring och CRM-system då forskning 

visar att CRM-system kan bidra till bättre relationer mellan företag och kunder.  

 

 

3.10 Intervjuernas genomförande 
 

Syftet med de personliga intervjuernas var att få insikt om de anställdas perspektiv av hur 

CPPs kundrelationer ser ut och fungerar. Detta för att skapa en förståelse för CPPs anställdas 

tankar och synsätt kring deras verksamhet, med fokus på kundrelationer.  

 

Alla intervjuer genomfördes enskilt, detta för att det ansågs att det var viktigt att höra alla 

respondenters åsikter utan att de skulle påverkas av varandra.  

Intervjuerna utfördes på liknande sätt till samtliga respondenter i studien för att svaren skulle 

bli så jämförbara som möjligt. Författarna valde att sammanställda intervjufrågorna på ett sätt 

som gav respondenterna möjligheten att ge sin egen version av frågeställningarna och inte 

låsa fast svaren vid ett par få alternativ. Detta för att spegla respondentens verklighet på ett så 

bra sätt som möjligt och på så sätt även ge analyserbar information. Den information som 

samlats in via intervjuerna är det som står till grund för stora delar av analysen kring CPP.  

 

Till denna studie har sex intervjuer genomförts med personer som är anställda inom CPP. 

Intervjuerna har varit strukturerade men genomförts på ett semistrukturerat sätt. Detta då 

intervjuerna genomförts på samma sätt för samtliga respondenter i och med att 

intervjufrågorna i förväg har varit bestämda. Precis som Bryman (2008) förklarar så kan 

respondenternas svar sedan sammanställas och jämföras mot varandra. Trots att 

intervjufrågorna var strukturerade, genomfördes intervjuerna på ett semistrukturerat sätt. 

Detta innebär att frågornas ordningsföljd kunde variera och att författarna hade möjlighet att 

ställa ytterligare frågor utöver de strukturerade frågorna som fanns. (Bryman, 2008) 

Intervjuerna genomfördes vid olika tillfällen för att det skulle passa in på de anställdas tid.  
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Från början var det tänkt att alla intervjuerna skulle genomföras genom personliga möten, 

men då arbetstider och lediga dagar kom i vägen så genomfördes alla intervjuer förutom två 

via mejl. Dock utformades en informationsbeskrivning för att dessa respondenter skulle få en 

insyn i ämnet och vad studien handlade om. (Bilaga 3)   

 

Det första intervjutillfället genomfördes 2013-05-04 med Lena Larsen, marknads och 

säljskoordinator, och de 23 frågor som hade förberetts var strukturerade men dessa ställdes på 

så sätt att respondenten fick möjlighet att prata fritt och att författarna kunde ställa följdfrågor. 

På grund av att tiden som intervjun tog, fick mötet avbrytas efter att hälften av frågorna gåtts 

igenom för att sedan fortsätta intervjun 2013-05-07. Den information som gavs bidrog med en 

stor mängd information om hur hon såg på CPPs arbete. Lena Larsen var en av de 

respondenter som fick svara på de alla tre områdena (personligt, allmänt och kundvård och 

relationer) tack vare det slumpmässiga urvalet som genomfördes innan intervjuerna 

påbörjades.  

Det andra intervjutillfället genomfördes 2013-05-08 med Lars Taflin som är sales & 

marketing director för CPP AB. Till detta tillfälle hade författarna med sig samma frågor som 

till det första intervjutillfället. Även om alla frågorna var strukturerade så gav även dessa 

utrymmen för att respondenten skulle kunna ge sina personliga åsikter, detta för att ge 

författarna en bra bild av CPP. Lars Taflin var även han en av de respondenter som fick svara 

på alla tre områdena (personligt, allmänt och kundvård och relationer) tack vare det 

slumpmässiga urvalet som genomfördes innan intervjuerna påbörjades.  

 

De övriga intervjuerna skickades ut 2013-05-02 till Rune Hammer, Vice VD. John Hunter, 

Director of sales and marketing. Jens Wilken, Sales Manager för tyskspråkiga områden och 

Holland och Paul Sun, business development specialist.  Av alla dessa personer så var det 

Rune Hammer som även fick svara på de tre områdena (personligt, allmänt och kundvård och 

relationer) tack vare det slumpmässiga urvalet som genomfördes innan intervjuerna 

påbörjades.  

 

 

3.11 Metodkritik 
 

Författarna anser att studiens validitet är hög, något som kan förklaras genom sättet och 

processen som studien utfördes på, i och med att studien gjordes ur ett företagsperspektiv där 

empirin samlades in genom intervjuer som riktades direkt till personer som är anställda på 

CPP. Att författarna fick förslag på sex respondenter med kunskap inom ämnet och som 

tydligt skulle ha möjlighet att hjälpa författarna att besvara studiens frågeställningar, bidrog 

mycket till kvaliteten på studien. Anledningen till att författarna valde att intervjua fler 

personer på CPP var för att spegla företagets verklighet så bra som möjligt, i och med att en 

respondent kunde bidra med information om företag som inte någon annan kunde ha 

möjlighet till, helt enkelt för att få en så bred bild som möjligt att CPPs verksamhet. Dessutom 

genomfördes flera intervjuer för att skapa en korrekt bild av CPP genom att inte enbart förlita 
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oss på en informationskälla men även att respondenterna fick tala fritt angående frågorna 

ökade även detta reliabiliteten och validiteten. (Lantz, 2007) 

I och med att författarna har använt sig av all information som de sex respondenterna gav 

under respektive intervju, visas en rättvis bild av vad de anställdas åsikter och synsätt är 

angående CPPs kundvård och arbetssätt. Även om intervjufrågorna skickas ut till en 

testperson innan intervjuerna startades, hade det varit bra att skicka ut de frågorna till någon 

testperson utomlands också då frågorna kunde ha uppfattats olika beroende på språk. Då 

intervjufrågorna inte berör några känsliga ämnen för företaget kan samma studie genomföra 

på ett annat företag i liknande bransch för att göra en jämförelse och på så vis kan studien 

anses ha reliabilitet. (Bryman, 2008)  

Ifall denna studie inte varit skriven utifrån ett företagsperspektiv hade författarna även valt att 

intervjua några av företagets kunder för att skapa konsumenternas bild av relationerna mellan 

parterna. Nu ansågs det att detta inte var nödvändigt då studiens syfte är att få en djupare 

inblick i hur ett industriellt företag arbetar med sin kundvård.  

 

 

3.11.1 Källkritik 

 

Vid källgranskning finns det fyra olika faser som är viktiga för att kunna bedöma källors 

ursprung och pålitlighet. Dessa fyra faser är observation, ursprung, tolkning och 

användbarhet. (Holme & Solvang, 1997) Vid bedömandet av tillförlitligheten på ett underlag 

bör källan granskas kritiskt genom att bland annat ta reda på vart ifrån informationen är 

hämtad, varför undersökningen är genomförd och hur den har genomförts. Christensen et al. 

(2001) beskriver även att det är viktigt att försöka finna den ursprungliga källan för att 

materialet ska bli så trovärdigt som möjligt. Detta på grund av att referering till originalkällan 

ibland kan bli fel. (Christensen et al., 2001)  

 

Datainsamlingen har först och främst bestått av litteratur, vetenskapliga artiklar och 

kvalitativa intervjuer. Författarna har behandlat dessa med ett kritiskt öga och alla källor har 

noggrant granskats innan ett beslut tagits om att använda sig av information som dessa källor 

gav. För att säkerställa källornas validitet har ursprungskällan alltid granskats för att se så att 

informationen varit korrekt och inte missledande. Litteraturen som använts har enbart bestått 

av vetenskapliga artiklar samt litteratur som är relevant till ämnet som studien behandlar, 

vilket är en nödvändighet för att skapa validitet i arbete. (Bryman, 2008)  
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4. Empiri 
Detta kapitel kommer att introducera Carpenter Powder Products och företagets 

bakgrundsinformation, relationer och arbetssätt. 
 

 

4.1 CPP  
 

Relationer har alltid varit en viktig del för CPP. Det är då företag skapar förtroende och det 

har varit viktigt att både skapa relationer till personer och företag. Under 70 och 80-talet hade 

CPP kundträffar och bjöd in alla kunder till företaget för att visa upp verksamheten. 

Kräftskivor för alla kunder anordnades. Detta kunde vara två kräftskivor i veckan under tre 

veckor, och de anordnade även golfturneringar med inbjudna kunder. 

Kunderna besöktes regelbundet, och för att visa sitt engagemang fick samtliga kunder alltid 

en julhälsning varje år. Eftersom det endast fanns trådbundna telefonnät blev möten med 

kunderna också viktigare, och då också mer personliga. (Personlig intervju, Rune Hammer, 

2013) 

 

Under 90-talet skedde en förändring i form av utveckling av IT, internet, datorer och telefoni, 

något som blev mer utnyttjat för kontakter och information. I och med att datorer och internet 

blev allt vanligare, samt att mobiltelefoner blev mer allmänt blev också företagen mer 

lättillgängliga för kontakt. Detta ledde dock till mer stress i form av all information som blev 

tillgänglig, och även kunderna blev mer upptagna och svårare att träffa. CPP fortsatte att 

anordna golfturneringar, middagar för kunder, det bjöds in både distributörer och kunder till 

företagsvisningar och presentationer av företaget, samt att de reste runt i världen och träffade 

kunder. (Personlig intervju, Rune Hammer, 2013) 

 

Under 2000-talet har internet tagit över mycket av kontakten, något som är både bra och 

dåligt. Det positiva är att allt sker snabbt och det finns mycket information som ständigt 

flödar, men allt som sker blir väldigt opersonligt. Situationen är inte speciellt 

relationsskapande i och med att alla har tillgång till information om företaget, produkterna 

och servicen på ett helt annat sätt än tidigare. Telefonkonferenser över internet är snabbt och 

praktiskt och kan genomföras vart anställda och kunder än befinner sig i världen, men det är 

som sagt inte relationsskapande utan bör i så fall genomföras i form av fysiska möten.  

Idag gäller det istället att göra sig sedd genom deltagande vid mässor och konferenser, där 

personliga relationer kan skapas, i och med att det som tidigare nämnts, blir opersonligt att 

träffa kunder genom e-mail, internet, telefoni och annan IT. (Personlig intervju, Rune 

Hammer, 2013) 

 

”Det är kanske ännu viktigare idag med personliga besök och kontakter utanför jobbet än 

någonsin tidigare.” – Rune Hammer, 2013 
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4.2 Relationsmarknadsföring 
 

Intervjuerna och CPPs anställda poängterade tydligt att produktkvaliten, leveranssäkerheten 

och flexibiliteten var saker som gjorde företaget speciellt och något som anses vara minst lika 

bra som deras konkurrenters. Att kunderna är nöjda med CPPs produkter är väldigt viktigt, 

därför lagras också saker som specifikationer, försäljningsstatistik, leveransadresser och 

köphistorik, för att just kunna erbjuda kunden en så bra produkt som möjligt och på så vis 

kunna möta kundens behov på bästa möjliga sätt.  

För att se om kunderna faktiskt är nöjda utförs undersökningar och uppföljningar. Tidigare, 

under 90-talet, utförde CPP uppföljningar till sina kunder genom att ställa frågor vid 

kundbesök. På senare tid har företaget startat med egna undersökningar och egna utskick, 

fram till idag då dessa undersökningar genomförs på internet hos ett företag som heter 

Netigate. Undersökningarna är planerade att genomföras en gång per år och görs genom att en 

enkät skickas ut till ett stort urval av CPPs kunder. CPP delar upp sina kunder efter de 

marknadsområden som de är aktiva inom. Totalt cirka fem områden. Företagets tio främsta 

kunder följs individuellt för att se hur dessa utvecklas. (Personlig intervju, Rune Hammer, 

2013; Personlig intervju, Lars Taflin, 2013)  

 

CPP marknadsför sig och tar kontakt med blivande kunder främst genom mässor och 

konferenser världen över, men även genom annonser i branschtidningar och genom att synas 

på internet. En speciellt viktig plattform för marknadsförandet av CPP är Metal Supply, vilket 

är ett forum för företag och kunder inom en viss bransch. Där möts dessa parter för att skapa 

samarbeten, vilket är ett väldigt bra sätt för CPP att marknadsföra sig på för att nå ut till de 

flesta aktörer som finns på samma marknad som dem själva.  Just att jobba aktivt med att göra 

sig synlig för blivande kunder och att låta kunderna hitta dem anses som en central del i 

finnandet av nya kunder. (Personlig intervju, Lena Larsen, 2013; Personlig intervju, Rune 

Hammer, 2013; Personlig intervju, Lars Taflin, 2013) 

 

En mycket stor del av CPPs affärer är baserade på långsiktiga relationer till sådan 

utsträckning att, då 95 % av CPPs kundbas idag är återkommande kunder hos företaget. Det 

handlar om att bygga relationer med både gamla och nya kunder som finns inom företaget och 

att kunna föra en så bra dialog som möjligt till kunderna. Detta för att kunna visa på vad CPP 

kan erbjuda i olika former för att kunna fylla de behov som finns hos deras kunder. En annan 

viktig del i detta är att kunna sluta långa kontrakt. Oftast är dessa kontrakt på 3-5 år och är 

någonting som bygger upp CPPs långsiktiga affärsrelationer.  (Personlig intervju, Lars Taflin, 

2013) Då CPP är aktiva i en industriell B2B marknad, så överlever de på upprepade affärer. 

För att de ska kunna vara aktiva och upprätthålla dessa samarbeten krävs det att deras 

produktkvalitet och enhetlighet finns där först och främst. Även om prissättning och 

kundservice är viktigt så prioriteras det inte alltid först. (Personlig intervju, John Hunter, 

2013)  
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4.3 Kundrelationer 
 

I denna del kommer det bland annat tas upp vilka kanaler som de anställda tar kontakt med 

sina kunder, hur kundbesök sköts, hur kunders missnöjdhet hanteras och hur de anställda 

försöker ge kunderna en sådan bra upplevelse som möjligt. Gällande CPPs kundhantering och 

de anställdas arbete med sina kunder, kan det variera beroende på vilken anställd som har 

huvudansvaret. 

Kundfördelningen inom CPP är först och främst indelat geografiskt då CPP, som nämnt 

tidigare, är verksamma i Asien, USA, Sydamerika och Europa. Dessutom sker 

kundfördelningen beroende på vilka ansvarsområden som finns och därefter är det uppdelat 

per region beroende på vilken marknad kunden finns inom eller vilken produktgrupp som 

kunderna hör till. Dessutom arbetar de anställda mot samma kund eller kunder hela tiden för 

att detta skapar en bättre kontakt. Men även om det blir lättast att de anställda har ansvar över 

vissa kunder så gäller det också att de kan vara flexibla och kan hantera olika ordrar för att 

inte relationerna ska försvinna. (Personlig intervju, Lars Taflin, 2013; Personlig intervju, 

Rune Hammer, 2013) Inom CTC koncernen finns det regler för hur själva kundkontakten ska 

ske. Dessa regler kallas för ”code of conduct” och är en 21 sidor lång beskrivning över hur de 

anställda bör uppträda. Detta gäller både för hur de anställda ska bete sig mot sina kunder, 

mot samhället, mot konkurrenter, mot medmänniskor och internet. Alla anställda ska utföra en 

6 månaders utbildning av detta för att ge företagets kunder ett bemötande som i sin tur ska 

skapa långvariga relationer. Utöver det finns det inga direkta direktiv för hur själva kontakten 

ska ske mellan kunderna och de anställda. De anställda förväntas dock betjäna CPPs kunder 

på ett sådant sätt som gör att deras förväntningar överträffas. På somliga platser där CPP är 

aktiva, exempelvis Kina, är relationsbyggandet bland det viktigaste som finns, då de kinesiska 

kunderna oftast vill göra affärer med dem som är deras vänner, vilket kräver ett aktivt arbete 

för att bli. (Personlig intervju, Rune Hammer, 2013; Personlig intervju, Lena Larsen, 2013; 

Personlig intervju, Lars Taflin, 2013; Personlig intervju, John Hunter, 2013; Personlig 

intervju, Paul Sun, 2013) Detta innebär att relationsbyggandet och kundkontakterna sker olika 

beroende på olika sätt beroende på vilka områden som affärsrelationerna sker på.  

 

CPPs kundfokus ligger inte på någon eller några speciella kunder, utan alla anses vara lika 

viktiga. Dock, som nämnts under rubriken ovan, listas de tio främsta kunderna för att se 

relationens och kundens utveckling. CPPs kundkrets har förnyats genom årens gång där vissa 

kunder är kvar sedan 90-talet, samtidigt som nya tillkommer och gamla avslutas av olika 

anledningar. CPP har byggt väldigt många långsiktiga relationer, något som de också satsar på 

eftersom det gäller att vårda de kunder som CPP har. Erfarenheten inom företaget visas 

genom att skapa sig en uppfattning om vilka kunder som är storförbrukare, och det är också 

de kunder som företaget gärna vill samarbeta med. Även mindre och mellanstora företag finns 

i CPPs kundfokus i och med att det ofta är där som priserna är bättre för att volymerna är 

mindre och det är då de företag som växer hittas. 

Ett fokus på organisationer som finns på marknaden där CPPs pulver används är också en 

kundkrets som företaget riktar sig till. Detta är även något som företaget har i åtanke när de 
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marknadsför sig. (Personlig intervju, Rune Hammer, 2013; Personlig intervju, Lars Taflin, 

2013) 

I dagsläget finns det inget systematiskt CRM system hos CPP då detta helt enkelt inte kommit 

tillräckligt högt upp i prioriteringen hos företaget. Dock anses det att det finns ett 

kundorienterat ledningssätt men att det även finns ett produktionsorienterat synsätt som 

fokuserar mer på produktionen än på kunderna. Det handlar även om att skapa en filosofi som 

ska genomsyra hela företaget i hur relationer skapas och hur hantering ska ske med kunder. 

Genom att skapa och erbjuda mervärde kan företaget då knyta kunden till sig. (Personlig 

intervju, Lars Taflin, 2013; Personlig intervju, Rune Hammer, 2013) 

 

Under intervjuerna fick författarna veta att kontakten till de befintliga kunderna är väldigt 

varierande. Hunter (2013) berättar att han är i kontakt med både kunder och blivande kunder 

varje dag. Men i och med att de inte är så många personer inom försäljning och kundservice 

så anser han att CPP inte är i kontakt med sina kunder lika ofta som de kanske borde vara, 

vilket har mycket att göra med bristen på personal. (Personlig intervju, John Hunter, 2013) 

Dessutom sker kontakten till CPPs största kunder oftare, både i form av besök och annan 

kontakt. Detta för att försöka bygga och stärka de relationerna. Kontakten sköts också oftast 

via mejl, vilket kan variera genom att vissa kunder kontaktas veckovis och vissa kontaktas 

månadsvis. I somliga fall kan det vara så att en kund inte hörts av på länge till företaget och 

då görs en koll för att se så att allting är okej från kundens sida, detta kan exempelvis vara att 

offerter ser okej ut. Kontakterna till kunderna sköts även olika beroende på kundernas 

köpbeteende. De kunder som bara genomför köp en gång i månaden behöver inte kontaktas 

veckovis. (Personlig intervju, Lena Larsen, 2013) Beroende på vilken status kunderna har för 

CPP kan även besök till kunderna ske olika ofta. De nyckelkunder som finns besöks ungefär 

en gång i kvartalet, ibland mer. De kunder som inte är nyckelkunder, tas kontakt med via 

telefon. (Personlig intervju, Paul Sun, 2013) Detta styrker faktumet att det spelar roll hur pass 

viktig kunden är, men en relation försöker alltid underhållas antingen via personliga möten, 

telefon, mejl, mässor eller vissa konferenser. (Personlig intervju, Jens Wilken, 2013)  

 

De anställdas kundbesök varierar också beroende på vilken position den anställde har. 

Kundbesöken styrs av vad de anställda tror att kunden har för behov. (Personlig intervju, Lena 

Larsen, 2013; Personlig intervju, Paul Sun, 2013) Vanligtvis så sköts kundbesöken cirka två 

gånger i månaden. Utöver att träffa kunderna då så kan dessa besök vara till för att delta i 

olika konferenser. (Personlig intervju, John Hunter, 2013) Alla CPPs kunder har inte samma 

behov av att ta emot besök, dessutom har inte alla kunderna varken ork eller tid till att ta emot 

besök hela tiden, men trots det så blir det i alla fall ett besök, minst en gång om året. 

(Personlig intervju, Lena Larsen, 2013) 

 

Utöver de kundbesök som görs, försöker de anställda även på andra sätt förbättra sina kunders 

upplevelse. Ett sätt att förbättra kundernas upplevelse är genom att som säljare försöka sätta 

sig in i kundens position och försöka se varje transaktion från deras perspektiv. Det gäller då 

samtidigt att aldrig glömma CPPs marginaler och möjligheter som de har att gå efter. På så vis 

skapas en vinna-vinna situation. (Personlig intervju, John Hunter, 2013) Dessutom är det 

viktigt att försöka göra sitt yttersta för att kunderna ska känna sig viktiga, på så sätt att alltid 
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försöka sätta kunden i centrum genom att lyssna på kundens behov, men även genom att 

engagera sig och intressera sig för det som kunden vill få sagt. (Personlig intervju, Lena 

Larsen, 2013) Förutom att ha kunden i centrum är en viktig del även att kommunicera med 

kunden och samtidigt genomföra många besök. En fördel som kan komma ur det är lärorika 

erfarenheter från de kunder som de anställda behöver jobba extra mycket med, vilket även 

kommer att gynna företaget mycket i framtiden. (Personlig intervju, Paul Sun, 2013)  

 

Precis som med allt annat, finns det alltid saker att förbättra. För att kunna bli framgångsrik på 

marknaden är det ett måste att betrakta allt från marknadens synvinkel. Om CPP gör det 

enkelt för marknaden så kommer företaget att lyckas, men om CPP istället betraktar allt från 

företagets synvinkel kommer det att saknas en hel del gällande kundservice och relationer. 

(Personlig intervju, Jens Wilken, 2013) Några av de områden som kom upp på intervjuerna 

gällande vad som kan förbättras är att kundservicen kan förbättras, fler kundbesök kan göras, 

kortare leveranstider, bättre interna system för hantering och en ny hemsida. (Personlig 

intervju, Lena Larsen, 2013; Personlig intervju, Rune Hammer, 2013) Det krävs även att de 

anställda är mer proaktiva för att kunna nå ut till kunderna oftare, något som det begränsande 

antalet anställda inom avdelningarna kan hindra. (Personlig intervju, John Hunter, 2013) 

Utöver detta skulle ett bättre system för customer relationship management kunna skapas, för 

att lättare kunna följa upp varje kund, planera för varje kontakt med kunder och på så vis 

knyta ihop allt för varje kund. (Personlig intervju, Lena Larsen, 2013; Personlig intervju, Lars 

Taflin, 2013)  

 

 

4.4 Klagomålshantering 
 

När det kommer till de anställdas arbete gällande kundernas missnöjdhet så gäller det först 

och främst att ta reda på vad, hur och varför som kunden känner ett missnöje. Detta görs för 

att kunna åtgärda orsakerna till missnöjet och det bör även göras snabbast möjligt men även 

för att det är väldigt viktigt att behålla den affärsrelation som finns till kunden. (Personlig 

intervju, Rune Hammer, 2013; Personlig intervju, Paul Sun, 2013) Det gäller även att se och 

förstå problemet från båda sidor, både kundens och produktionsanläggningens, för att sedan 

hitta en lösning som är passande för båda dessa parter. (Personlig intervju, Jens Wilken, 2013) 

Några exempel på vad som kan användas för att åtgärda missnöjet hos kunden kan vara att 

betala fraktavgifter för att lyckas möta de leveransdatum som har blivit försenade av CPP 

själva. På det sättet möts kundernas krav utan att det kostar kunderna något extra.  (Personlig 

intervju, John Hunter, 2013) Det hela går helt enkelt ut på att CPP försöker ordna så att 

kunden i slutändan alltid är nöjd och att relationen förbättras. (Personlig intervju, Lena 

Larsen, 2013)  

 

Utöver de anställdas individuella insatser mot kundernas missnöjdhet, finns det även vissa 

reklamationer som måste hanteras. Detta arbete är väldigt viktigt när det väl händer. Det som 

görs då är att kunden får ett meddelande om att CPP mottagit reklamationen. Efter det så 

skrivs det en 8-D rapport som beskriver reklamationen samt att orsaken ska undersökas. När 

dessa olika delar har gåtts igenom och ska avslutas skrivs det en slutrapport på samma 8-D 
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rapport om vad som gått snett och vilka åtgärder som ska genomföras för att försöka förhindra 

att detta inte ska ske igen. Om CPP ser att de orsakat reklamationen själva, ersätts det material 

som reklamerats, om inte så avböjer de reklamationen och avslutar med ett slutdokument. 

(Personlig intervju, Lars Taflin, 2013; Personlig intervju, Rune Hammer, 2013; Personlig 

intervju, Lena Larsen, 2013) 

 

 

4.5 Faktorer inom affärsrelationer 
 

På frågan om vilka faktorer som är viktigast i affärsrelationer var majoriteten av 

respondenterna överens. Det som värderas hos CPP är att det gäller att vara tillmötesgående, 

seriösa, kunniga, att de anställda håller vad de lovat inom service och den leveranssäkerhet 

som utlovas. Förutom dessa är även ärlighet och pålitlighet någonting som är viktigt inom 

affärsrelationer och även att vara intresserad av kundernas verksamhet och förstå deras behov.  

Men den faktor som är viktigast är förtroende. Detta innebär att det ska finnas ett förtroende åt 

båda hållen. Relationer med mer eller mindre förtroende påverkar hur företagen agerar. Detta 

kan visa sig ifall det inte finns ett förtroende så går företaget in och är på sin vakt och på så 

vis skyddar sig, vilket är till en nackdel för bådas affärer. Förtroendet bör alltså fungera från 

båda parternas håll. Både kunderna och leverantören måste komma överens om bra priser för 

bådas räkning. Det förtroendet handlar även om att den information som kan ges ut bör stanna 

där med, för att på så vis bygga partnerskap. Dessa faktorer bygger sedan vidare och skapar 

det värde som företaget kan tillföra till kunden och på så vis skapa en kundtillfredsställelse. 

(Personlig intervju, Lars Taflin, 2013; Personlig intervju, John Hunter, 2013; Personlig 

intervju, Lena Larsen, 2013; Personlig intervju, Rune Hammer, 2013; Personlig intervju, Paul 

Sun, 2013) 

 

Lojaliten mellan parterna anser de vara ganska stark, beroende på vilken situation samarbetet 

är i. De flesta av deras kunder har en stark lojalitet mot CPP, men inte alla. Det har mycket att 

göra med hur dagens ekonomi ser ut och då CPP inte strävar efter att vara ett lågprisföretag, 

är många av deras kunder villiga att prova de konkurrenter som erbjuder ett billigare pris. 

(Personlig intervju, John Hunter, 2013) Lojaliteten påverkas även av hur tillfredsställd kunden 

är. Inom B2B marknader är det viktigt med priser, tillgänglighet och ledtid. Ifall någon av 

dessa faktorer har skadat kundens verksamhet eller hindrat dem på något sätt att nå sina egna 

mål, försvinner lojaliteten väldigt snabbt mot CPP som leverantörer. (Personlig intervju, Jens 

Wilken, 2013) 

 

 

”Förtroende bygger partnerskap och jag tror partnerskap är det som gynnar både leverantörer 

och kunder mest.” (Lars Taflin, 2013) 
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5. Analys 
I analyskapitlet kommer författarna att applicera den teoretiska referensramen på CPP och 

deras verksamhet. 

 

 

5.1 Relationsmarknadsföring 
 

Kundrelationer och kundvård innebär att man som företag värnar om de kunder man redan 

har, där lojalitet mellan kund och leverantör ska hjälpa till att skapa en stabil, ömsesidigt 

lönsam och långsiktig relation. (Zineldin, 2004; Ravald & Grönroos, 1996) Detta är något 

som blir allt viktigare för företag att ägna sig åt, och genom intervjuerna med de anställda på 

CPP fick författarna ta del av vilken syn de anställda har på kundvård samt hur de anser att 

företaget bör arbeta med detta.  

 

I dagsläget har CPP inget uttalat sätt att arbeta för kundvård. Företaget använder sig av en 

uppförandekod som kallas ”Code of conduct” som beskriver hur de anställda bör uppträda 

mot kunder, konkurrenter och andra medmänniskor. Alla anställda ska utföra en 6 månaders 

utbildning av detta för att ge företagets kunder ett bemötande som i sin tur ska skapa 

långvariga relationer. (Personlig intervju, Rune Hammer, 2013; Personlig intervju, Lars 

Taflin, 2013) Utöver CPPs uppförandekod är det väldigt viktigt att produktkvalitet, 

kundservice och den tekniska kompetensen finns tillgänglig för kunderna. CPPs anställda 

poängterar tydligt att dessa också är saker som företaget sköter och upprätthåller, och ska 

även därför fungera som viktiga delar för att kunna behålla befintliga kunder.   

 

Missnöjda kunder är dock svårt att komma ifrån helt, och detsamma gäller även på CPP. 

Utifrån intervjuerna med företagets anställda får författarna en tydlig förklaring av hur viktigt 

det är att alltid göra kunderna nöjda. Zineldin (2004) & Grönroos (2004) menar att det är 

viktigt att förstå att det är kunden som bestämmer när och om en relation har skapats, och att 

kunden även kan avsluta relationen om denne inte är nöjd. I B2B marknaden som CPP 

befinner sig i är upprepade köp centralt för företaget överlevnad och det är därför viktigt att 

lyssna och lära dess kunder. (Personlig intervju, Lena Larsen, 2013) När missnöjdhet hos 

CPPs kunder uppstår är det väldigt viktigt att åtgärda problemet så snabbt som möjligt. 

(Personlig intervju, John Hunter, 2013) 

 

Det är av yttersta vikt för CPPs anställda att engagera sig i kunderna och få dessa att känna sig 

viktiga. Engagemang är en nyckelvariabel i relationer och är även något som är positivt 

relaterat till upprepade köp och lojalare kunder. (Chumpitaz & Paparoidamis, 2007) Att prata 

med och besöka kunderna så mycket som möjligt är viktigt för CPP och för att visa att man 

som leverantör faktiskt bryr sig om sina kunder. Trots att de flesta företagen har nyckelkunder 

som prioriteras högre är det viktigt att engagemanget för övriga kunder inte sinar, utan 

upprätthålls och skapar möjlighet för ytterligare nyckelkunder att träda fram. 

Kunden måste känna att tiden de tillbringar i relationen med ett företag inte går till spillo 

(Grönroos, 2006), och utöver att företag engagerar sig i kunden är det också viktigt att kunden 
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är nöjd med produkten den ges. CPP lagrar försäljningsstatistik, försäljningshistorik, 

leveransadresser och annan data som omfattar företagets försäljning. Detta för att underlätta 

för sig själva och genomföra smidigare leveranser, men även för att kunna erbjuda kunden 

bästa möjliga produkt (Personlig intervju, Lena Larsen, 2013). Alla kunder köper inte samma 

sorts pulver och med hjälp av informationslagring kan CPP erbjuda produkter som är formade 

efter kundens speciella önskemål.  

Oavsett hur bra koll ett företag har på sina kunder, finns alltid risken att produkten i fråga inte 

alltid lever upp till kundens önskemål. När detta sker är det troligt att företaget i fråga får en 

reklamation på produkten, något som CPP lyckligtvis slipper ta itu med alltför ofta. Grönroos 

(2009) menar att förväntningar som skapas av löften bör uppfyllas om en långsiktig relation 

ska kunna skapas. CPP menar själva att kvalitén på deras produkter är hög och att de alltid 

försöker se till att göra deras kunder nöjda, och därför är det också viktigt att de möter 

reklamationer de får på ett bra sätt. (Personlig intervju, Lena Larsen, 2013; Personlig intervju, 

Lars Taflin, 2013; Personlig intervju, Rune Hammer, 2013) Det är alltså viktigt för CPP att 

agera utifrån kundens perspektiv och rätta till de fel som uppstår så snabbt som möjligt. 

 

 

5.2 Kundrelationer 
 

Engagemang mot en kund resulterar i en förkärlek mot ett visst företag, något som skapar en 

vilja av att vilja fortsätta relationen med just det företaget, trots att konkurrenter kan erbjuda 

bättre villkor. (Chumpitaz & Paparoidamis, 2005) 

Kundkontakten är en viktig del i företags försök att engagera sig i sina kunder. CPPs anställda 

gör kundbesök med jämna mellanrum, där Wilken (2013) påpekar att kontakter med de 

viktiga kunderna sker oftare än med andra kunder. Känslan av att man engagerar sig i 

kunderna är viktig och enligt Hunter (2013) förklarar han att kontakten med kunder inte sker 

lika ofta som det borde. Brist på personal leder tyvärr till att CPP arbetar mer reaktivt än 

proaktivt. 

Förutom kundbesök använder sig CPP ofta av mejl, telefon, mässor och konferenser för att 

bibehålla och stabilisera kontakten med sina kunder. Även via mejl och telefon tas en ständig 

kontakt med de kunder som anses viktigare. 

 

Även fastän alla kunder inte prioriteras på samma sätt strävar CPP efter att göra alla kunder 

nöjda, hela tiden. Det är då viktigt att inte glömma bort de mindre kunderna och även Larsen 

(2013) förklarar att det är viktigt att göra fler kundbesök och hålla en ständig kontakt med 

samtliga kunder. 

Taflin (2013) menar att ett mer strukturerat system för kundhantering, där man kan följa upp 

varje kontakt och planera för varje kontakt, skulle hjälpa CPP att förbättra kontakten med sina 

kunder.  

 

CPPs huvudsakliga kundfokus ligger vid att bevara de kunder man redan har. Enligt 

Chumpitaz & Paparoidanis (2007) så är kostnaderna för kundlojalitet betydligt mindre än det 

som nya kunder kostar. Därför blir det viktigt för företag att visa att de förstår sina kunder och 

ständigt visa det i sina handlingar mot dessa. (Grönroos, 2009) 
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I och med att CPP baserar en stor del av sina affärer på långsiktiga relationer har de också 

vissa kunder idag som funnits kvar sedan början av 90-talet. Vikten av att behålla befintliga 

kunder och på så sätt skapa långsiktiga relationer är något som CPP insett och något de också 

arbetar mycket med. Enligt Hunter (2013) ligger det primära fokuset på att behålla befintliga 

kunder, samtidigt som CPP ständigt är intresserade av att hitta nya kunder. 

 

Intervjuerna som genomförts visar alltså att det finns tydliga samband mellan de teoretiska 

påståendena och hur CPP faktiskt jobbar med kundhanteringen. 

Taflin (2013) menar att det är lika viktigt att vårda befintliga kunder som att hitta nya och att 

CPP som företag gärna samarbetar med företag som man vet är storförbrukare. CPP använder 

sig inte av någon tydlig kategorisering av sina kunder, men listar de tio främsta kunderna för 

att se hur dessa utvecklas. Som det nämnts tidigare i texten lägger CPP ner mer tid på 

nyckelkunder i form av kundbesök och tid. Genom att visa engagemang till sina främsta 

kunder skapar man också en lojalitet som ligger till grund för en långsiktig relation.  

 

 

5.3 Tre taktiska element i en relationsbaserad strategi 
 

Grönroos teorier (2009) visar på att det finns tre olika taktiska element som ett företag bör 

använda sig av i en relationsbaserad strategi, något som varje företag kan dra nytta av att ha. 

Detta kommer att analyseras mot de uppgifter som respondenterna gav som kan passa in på de 

tre delarna, men även för att se ifall de saknar något.  

 

 

5.3.1 Söka direkt kontakt med kunder och andra intressenter 

 

Då en av relationsmarknadsföringens grundstenar bygger på att kunna ha tillförlitliga 

samarbeten med kunder, kräver dagens samhälle att företagen måste lära känna sina kunder 

för att skapa så lyckade samarbeten som möjligt. Den kontakten kan ske via direkta möten 

med kunder, mässor och olika kampanjer bland annat. (Grönroos, 2009)  

CPP marknadsför sig och tar kontakt med sina blivande kunder först och främst genom att 

delta aktivt i olika mässor och konferenser som finns världen över. När CPP medverkar på 

mässor eller gör olika kundbesök så försöker de anställda samla på sig information, det kan 

exempelvis vara den informationen som ges via broschyrer. Den informationen som samlas in 

registreras dock inte någonstans utan används till egen personlig insamling.  Den plattform 

som spelar störst roll för CPP är Metal Supply, och det är via den plattformen som CPP 

marknadsför sig mest aktivt på. Metal Supply är ett forum för de företag och kunder som finns 

inom samma bransch som CPP. På så vis kan CPP marknadsföra sig och nå ut till de parter 

som verkar inom samma område. Via det forumet kan CPP beskriva sig själva och sin 

verksamhet för att locka till sig nya affärspartners och kunder, men även bli hittade för de 

kunder som har ett behov som CPP kan fylla. Enligt Grönroos (2009) är det viktigt att företag 

tar vara på de möjligheter som finns för att samla på sig och förse sig själva med så mycket 

information som möjligt om sina kunder. Att CPP är aktiva inom dessa typer av mässor och 

forum anser författarna vara en viktig del för deras marknadsföring först och främst, men är 
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även en chans för CPP att skapa relationer till nya kunder eller stärka de relationer som de har 

till sina återkommande kunder.  Då det även är viktigt för företag att visa sina kunder att de är 

igenkända är denna typ av marknadsföring ett bra sätt att visa sig på. Denna typ av 

relationsmarknadsföring verkar vara det som genomsyras inom CPP nu och ses som en central 

del. (Personlig intervju, Lena Larsen, 2013; Personlig intervju, Rune Hammer, 2013; 

Personlig intervju, Lars Taflin, 2013)  

 

 

5.3.2 Utveckla databaser 

 

CPP har i dagsläget inget systematiskt CRM-system men då CPP uppfattar att kunderna är 

nöjda med deras produkter så lagras ändå uppgifter som försäljningshistorik, leveransadresser 

och köphistorik. Som tidigare nämnt, lagras dessa uppgifter för att CPP ska kunna erbjuda 

kunderna en så bra produkt som möjligt och på detta vis kunna möta kundernas behov på 

bästa möjliga sätt. Dessutom så listas de tio främsta kunderna som finns inom företaget, för att 

kunna se kundens och relationens utveckling som sker under samarbetstiden. (Personlig 

intervju, Lars Taflin, 2013; Personlig intervju, Rune Hammer, 2013) 

Det andra steget i Grönroos (2009) relationsstrategi är just att det måste finnas en databas som 

består av kundinformation. Utöver att den databasen ska upprätthålla kundrelationer, kan de 

även användas för att genomföra olika marknadsföringsaktiviteter. Som nämnts ovan så finns 

det för tillfället ingen databas hos CPP, detta för att det hittills inte har prioriterats tillräckligt 

högt för att få ett i bruk. Intrycket som författarna får angående hur en databas skulle kunna 

förbättra CPPs kundhantering är genomsyrande överens om att det faktiskt skulle det, men att 

de i nuläget inte är riktigt redo, både prioriteringsmässigt men även att det kanske saknas folk 

för att kunna genomföra detta. (Personlig intervju, Lars Taflin, 2013; Personlig intervju, Paul 

Sun, 2013; Personlig intervju, Jens Wilken, 2013) Problemet med att inte ha en databas som 

lagrar kundinformation är att dessa kundkontakter bara delvis blir hanterade på ett 

relationsorienterat sätt. Detta kan fungera ifall de anställda har en speciell kontakt med 

kunderna, men i många fall är det inte så och då kan inte företaget erbjuda rätt kundvård för 

att kunden ska bli så tillfredsställd som möjligt. (Grönroos, 2009) Att skapa ett 

kundhanterings-system skulle göra arbetet lättare för CPP, detta genom att lättare kunna följa 

upp varje kund som finns och kunna skapa bättre kontakter med kunderna när de är i kontakt 

med CPP. Allt för att göra det lättare för varje kund och på så sätt skapa en kundlojalitet. 

(Personlig intervju Lena Larsen, 2013; Personlig intervju, Lars Taflin, 2013) 

 

 

5.3.3 Utveckla ett kundorienterat kundsystem 

 

Det tredje steget är att utveckla ett kundorienterat kundsystem. Enligt Grönroos (2009) 

innebär det att mycket har att göra med de anställda om hur relationerna sköts och hur 

relationsmarknadsföringen lyckas. Om de anställda inom ett företag inte är motiverade att 

utföra sitt arbete på ett kundorienterat sätt så kommer inte strategin att vara framgångsrik.  

Inom hela CTC koncernen som CPP ingår i så finns det vissa regler för hur kontakt ska ges 

till olika parter. Tidigare i texten nämndes fenomenet ”Code of conduct” och beskriver alltså 
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hur de anställda bör uppträda bland annat mot sina kunder, sina konkurrenter och andra 

leverantörer. Men utöver det så har inte de anställda inom CPP några direkta riktlinjer för hur 

de ska bete sig, det hela handlar för det mesta om sunt förnuft. (Personlig intervju, Lena 

Larsen, 2013; Personlig intervju, Lars Taflin, 2013) De anställda förväntas i alla fall betjäna 

och bemöta kunderna på ett sådant sätt att kundernas förväntningar överträffas (Personlig 

intervju, Paul Sun, 2013). Grönroos (2009) beskriver även att en framgångsrik 

relationsmarknadsföring är beroende av en väl organiserad och kontinuerlig intern 

marknadsföringsprocess, något som inte finns inom CPP, men de är medvetna om det. Det 

handlar om att skapa en filosofi som ska finnas och genomsyras genom hela företaget i hur 

relationer ska hanteras och hur de skapas. Det är på det sättet som CPP kan erbjuda mervärde 

och knyta kunderna till sig för att skapa långsiktiga och lojala kunder. (Personlig intervju, 

Lars Taflin, 2013; Personlig intervju, Rune Hammer, 2013) 

 

 

5.4 Klagomålshantering 
 

Då det anses att, hur ett företag sköter sin kommunikation och klagomålshantering är två 

faktorer som hör ihop med varandra blir CPPs klagomålshantering en stor del i hur företaget 

lyckas med sina långsiktiga kundrelationer. Ifall ett klagomål uppstår från en kund, är det 

väldigt viktigt att det finns en utarbetad plan för hur företaget ska gå till väga när detta 

inträffar. Samtidigt anser författarna att i CPPs läge, där antalet kunder är begränsat, blir detta 

arbete till största vikt för att kunna skapa långsikta relationer, även om deras huvudsakliga 

fokus bör vara att aktivt undvika klagomål. 

När det då kommer till CPPs arbete gällande kundernas missnöjdhet arbetar de alltid med att 

ta reda på vad, hur och varför som kunden känner ett missnöje från allra första början. 

Det går helt enkelt ut på att CPP ska försöka ordna så att kunden i slutändan alltid är nöjd med 

CPPs varor och leveranser för att relationen ska förbättras. (Personlig intervju, Lena Larsen, 

2013) 

Denna del genomförs för att CPP ska kunna åtgärda orsaken eller orsakerna till kundens 

missnöjdhet, och detta bör även genomföras så snabbt som möjligt i och med att det är väldigt 

viktigt att vårda och behålla de affärsrelationer som finns till kunderna. (Personlig intervju, 

Rune Hammer, 2013; Personlig intervju, Paul Sun, 2013) 

CPP arbetar även med att åtgärda de missnöjen som kunderna kan känna. Detta kan visa sig 

genom att bland annat betala fraktavgifter för en vara, för att CPP ska kunna lyckas möta de 

leveransdatum som de själva försenat. Genom att agera på det viset, möter CPP sin kunds 

krav utan att det på något vis kostar kunden något extra. (Personlig intervju, John Hunter, 

2013) 

Som det nämndes under empirin arbetar CPP, utöver de individuellas insatser mot kundernas 

missnöjdhet, med hanteringen av reklamationer. CPPs arbete kan här jämföras till viss del 

med Bowen & Johnstons (1998) riktlinjer som innefattar; respons, information, agerande och 

kompensation då CPP använder sig av en 8D modell för att hantera reklamationer. Denna 

modell går ut på att CPP till en början meddelar kunderna om att de har mottagit 

reklamationen, detta kan jämföras med steg 1 under riktlinjerna. När CPP meddelat sina 

kunder om att de mottagit reklamationen, skrivs det sedan en rapport som beskriver 
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reklamationen och att orsaken ska undersökas. Det är den delen som kan jämföras till viss del 

med steg 2 under riktlinjerna. När dessa delar sedan har gåtts igenom och ska avslutas, skrivs 

det en slutrapport om vad som har gått snett och vilka återgärder som ska genomföras för att 

försöka förhindra att det problemet inte uppstår igen, vilket är det som ska ske i steg 3 under 

riktlinjerna.  

Om CPP ser att det är de själva som orsakat skadan, ersätter CPP det material som har 

reklamerats. Om de skulle anse att de inte har orsakat problemet så avböjer de reklamationen 

och avslutar med ett slutdokument. (Personlig intervju, Lars Taflin, 2013; Personlig intervju, 

Rune Hammer, 2013; Personlig intervju, Lena Larsen, 2013) 

 

 

5.5 Faktorer inom affärsrelationer 
 

I detta avsnitt kommer faktorerna analyseras för att se hur dessa faktorer kan stämma in på 

CPPs arbete med sina kunder eller relationsmarknadsföring.  

 
 

5.5.1 Lojalitet 

 

Då kostnaderna för kundlojalitet är väsentligt mindre än vad det kostar att skaffa nya kunder 

är det viktigt att företag förstår sina kunder och visar det i sina handlingar mot kunden. 

(Chumpitaz & Paparoidamis, 2007; Grönroos, 2002) Detta kan ses på olika sätt när det gäller 

CPP. Då CPP inte är ett lågprisföretag är de medvetna om att vissa kunder enbart genomför 

köp hos dem för att de för tillfället erbjuder ett bra pris till sina kunder, vilket inte automatiskt 

bidrar till att kunderna blir eller är lojala. (Personlig intervju, Lars Taflin, 2013) 

I och med att det är lågkonjunktur och priserna är pressade, så går det i nuläget inte heller att 

räkna med kundernas lojalitet, då alla företag måste försöka hålla sig flytande och på så vis 

kanske måste byta till en konkurrent som erbjuder ett billigare pris. (Personlig intervju, John 

Hunter, 2013)  

Trots detta så värderar de flesta av respondenterna lojaliteten hos sina kunder som ganska 

stark men att allt beror just på vilken situation som deras samarbete är i.  

 

Då CPP verkar inom B2B marknaden så är det kundens tillfredsställelse som även påverkar 

kundernas lojalitet, då väldigt mycket hänger på leverantörens priser, ledtid och tillgänglighet. 

Ifall CPP skulle vara orsaken till att någon av dessa faktorer förstör för kundens verksamhet 

så försvinner den lojaliteten väldigt snabbt (Personlig intervju, Jens Wilken, 2013; Personlig 

intervju, John Hunter, 2013) Detta kan igenkännas i Gil-Saura et al. (2009) och Zineldins 

(2006) teorier om att affärsrelationerna måste vara betydelsefulla och ge nytta åt båda hållen 

för att det ska resultera i en lojalitet, och om inte det lyckas så blir inte lojaliteten stark heller. 

Men även att kundlojaliteten är beroende av kundens ursprungliga förväntningar.  
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5.5.2 Engagemang 

 

Då engagemang är relaterat till upprepade köp och lojalitet hos sina kunder så går denna 

faktor mycket ihop med lojaliteten och det som nämnts ovan.  Under intervjuerna så var det 

inte mycket som kunde kopplas till just engagemang, vilket trots allt är en nyckelvariabel 

inom relationer. (Gil-Saura et al., 2009)  

Under en av intervjuerna delgavs dock information om att det är väldigt viktigt för både 

företag och dess anställda att hela tiden försöka göra sitt yttersta för att kunderna ska känna att 

de spelar roll och är viktiga för företaget. (Personlig intervju, Lena Larsen, 2013) Detta har att 

göra med att det är viktigt för företag att anstränga sig till max för att underhålla och behålla 

relationerna till sina kunder. (Gil-Saura et al., 2009) Detta görs av de anställda för att hela 

tiden försöka sätta kunderna i centrum genom att verkligen lyssna på vad kunderna har för 

olika behov och hur man som företag kan hjälpa dem att täcka de behoven. Samtidigt gäller 

det även att man återigen, både som företag och anställd, verkligen engagerar sig och 

intresserar sig för vad det är som kunden vill få sagt. (Personlig intervju, Lena Larsen, 2013) 

Detta kan mycket väl jämföras med det som Chumpitaz & Paparoidamis (2007) beskriver om 

att engagemang är just den nyckel som leder till de långsiktiga och värdefulla resultat som 

företag är ute efter.  

 

 

5.5.3 Förtroende 

 

När respondenterna fick frågan om vilka faktorer som är viktigast inom affärsrelationer, 

nämnde majoriteten av dem att den viktigaste faktorn är förtroende.  

 

Då förtroende beskrivs som ett företags tro på att den andra parten kommer att utföra 

handlingar som kommer att generera positiva resultat för båda parter och att ingen part 

kommer att vidta handlingar som kan skada den ena parten (Chumpitaz & Paparoidamis, 

2007), visar CPP att de har samma syn på förtroende som teorierna. Detta i och med att 

respondenterna poängterar att förtroendet är viktigt, just åt båda hållen i en relation.   

 

Hur företagen agerar är ett stort bevis på hur starkt förtroendet är mellan parterna. Exempelvis 

kan det vara till en nackdel för båda parter om förtroendet inte finns där och någon av parterna 

är på sin vakt, vilket inte gynnar någon affärsrelation och speciellt inte de långsiktiga 

relationerna. För att förhindra detta gäller det att både leverantören och kunden kan komma 

överens om ett pris eller en deal som är bra för båda parters räkning. (Personlig intervju, Lars 

Taflin, 2013; Personlig intervju, John Hunter, 2013; Personlig intervju, Lena Larsen, 2013; 

Personlig intervju, Rune Hammer, 2013; Personlig intervju, Paul Sun, 2013)  

 

Förtroende har som sagt även att göra med att de två parterna måste skydda varandra och att 

inte genomföra handlingar som skadar den andra parten.  Förtroendet handlar helt enkelt om 

att den information som CPP kan ge ut till sina kunder vid olika besök eller andra möten bör 

stanna där. Om den informationen skulle spridas till andra konkurrenter skulle förtroendet 

förstöras helt och hållet. (Personlig intervju, Lars Taflin, 2013)  
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5.5.4 Kommunikation 

 

Då kommunikation är den faktor som binder två parter samman blir det kärnan i varje 

relation. På CPP sköts deras kommunikation på flera olika sätt. Det kan i första hand vara till 

vilken grad de kommunicerar ut sin marknadsföring, men det kan även vara hur själva 

kommunikationen till kunderna genomförs.  

Då relationsbyggandet hänger på att CPP kan föra en bra dialog med sina kunder, är 

kommunikationen en viktig del i deras arbete. Det blir helt enkelt viktigt för CPP att kunna 

visa vad de kan erbjuda i olika former för att sedan kunna fylla de behov som kunderna 

kommunicerar ut att de har. (Personlig intervju, Lars Taflin, 2013) När CPP marknadsför sig 

på de olika mässor och forum som de är aktiva på, blir det just viktigt att deras kunskap och 

kompetens förmedlas. 

 

När dessa aktörer sedan blivit deras kunder får kommunikationen en helt annan roll. Den 

rollen blir att kommunikationen förhoppningsvis ska leda till något som förbättrar och 

upprätthåller relationen (Grönroos, 2004). Den kommunikationen sköter CPPs anställda på 

olika sätt, även om det i grund och botten handlar om samma moment. Dessa är mejl, telefon, 

kundbesök och möten, och visar att kontakten som CPPs anställda har till sina kunder 

varierar.  

 

Kontakten och kommunikationen till kunderna har att göra med hur pass viktig roll kunden 

spelar för CPP, men att relationerna alltid försöker att underhållas, oavsett om det är via 

personliga möten, telefon, mejl, mässor eller konferenser (Personlig intervju, Jens Wilken, 

2013; Personlig intervju, Paul Sun, 2013; Personlig intervju, John Hunter, 2013; Personlig 

intervju, Lars Taflin, 2013) Just denna kommunikation är det som bör integreras i en 

pågående process för att relationerna till sina kunder ska bli så lyckade som möjligt 

(Grönroos, 2004).  

 

 

5.5.5 Värde 

 

CPP arbetar med att skapa värde för sina kunder på olika sätt. Ett sätt för CPP och deras 

anställda att skapa värde på är genom att de anställda arbetar med samma kund eller kunder 

hela tiden för att skapa en bättre kontakt till dem. Detta för att det sedan ska leda till ett bättre 

stöd till dessa kunder, vilket även då ökar värdet för kunderna. (Personlig intervju, Lars 

Taflin, 2013; Personlig intervju, Rune Hammer, 2013) Denna del i deras kundrelationsarbete 

kan ses som en viktig aspekt då ett företags förmåga att ge ett överlägset värde till sina kunder 

anses vara en av de viktigaste och mest framgångsrika konkurrensstrategier som ett företag 

kan skapa för sig själva, (Ravald & Grönroos, 1996)  

 

Samtidigt har CPP fokus på de mindre och mellanstora företagen som finns inom deras 

bransch. Det är oftast i de lägena som CPP kan använda sig av bättre priser i och med att 

volymerna är mindre, och på något vis skapa värde i form av att hjälpa de mindre företagen 

som fortfarande växer. I en sådan situation kan CPP stå till förfogande med kunskap som 
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kanske saknas hos det mindre företaget, eller teknisk support för att hjälpa de företagen att 

växa. Detta är att bidra med ett större värde och på så vis finns det även en chans för att de 

företagen väljer CPP i framtiden när de väl blivit lite större på marknaden (Personlig intervju, 

Lars Taflin, 2013) Detta har mycket att göra med det som Ravald & Grönroos (1996) 

beskriver om att det är viktigt för leverantörer att lära känna sina kunders långsiktiga 

processbehov för att då kunna erbjuda värden som går utöver de tekniska lösningar som 

produkten har.  

 

Denna process med de mindre företagen kan ses som ett sätt att stärka banden mellan parterna 

och att skapa någon typ av kundlojalitet förhoppningsvis. (Personlig intervju, Lars Taflin, 

2013; Personlig intervju, Rune Hammer, 2013)  
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6. Diskussion  
Under detta kapitel följer en diskussion som är baserad på tankarna kring studien och de 

resultat som framkommit. En reflektion sker över B2B branschens synsätt på kundrelationer 

men för även sedan en diskussion kring CPPs arbete inom ämnet.  

 

Uppbyggandet av denna studie har bidragit till att skapa en djupare inblick i CPPs verksamhet 

och ämnet kundrelationer, men framförallt vad kundrelationer betyder för ett företag. Då CPP 

idag är ett väldigt framgångsrikt företag inom sin bransch, ansågs det att det skulle vara 

intressant att se hur detta företag arbetar med relationerna till sina kunder och vad 

anledningarna till deras framgång är inom en väldigt nischad marknad. 

 

Även om företaget är framgångsrikt på marknaden och har fokus på att hitta både nya kunder 

och vårda och behålla de kunder som de redan har, ges uppfattningen att trots deras 

framgångar, saknas ett strukturerat relationsarbete inom CPP där kundvård står i fokus. Då 

inga intervjuer skett med andra företag under studien som är i liknande sits som CPP är det 

också svårt att dra en parallell till om det fokuset saknas på fler B2B företag. Självklart, bör 

företagens affärstänkande se olika ut från fall till fall men något som företagen dock har 

gemensamt är vikten av bra kundrelationer och det är just därför som denna studie undersökt 

detta område mycket närmare.  

 

Vikten av att ha kunder som blir tillfredsställda när de är i kontakt med CPP anser vi är av ett 

stort intresse hos alla anställda. Själva kontakten anses vara en del som kan struktureras upp 

en aning och trots att CPP, precis som många andra företag, lägger mer fokus på sina 

nyckelkunder, är det viktigt att tydligt engagera sig i de mindre kunderna också. I brist på 

personal och andra faktorer är det förståeligt att CPP måste prioritera, men det är viktigt att 

inse att de små företagen kan vara dem som växer och ger högst lönsamhet i framtiden, något 

som påpekas i intervjuerna. Det är alltså viktigt att se produktion och affärsrelationer ur ett 

långsiktigt perspektiv. 

 

Då CPP inte är ett lågprisföretag kan de inte locka till sig kunderna på den enklaste vägen, 

utan måste istället erbjuda någonting mer för att kunderna ska välja dem i första hand, men 

även för att återkommande fortsätta välja dem som leverantörer. Detta borde innebära att CPP 

förstår vikten av att verkligen marknadsföra sig själva och sina relationer på bästa sätt för att 

inte tappa kunder, då förluster av kunder är någonting som företag förlorar pengar på.  

 

CPPs konkurrenssituation anses vara relativt hård. Även om det inte finns alltför många 

företag inom samma marknad som kan göra det som CPP kan, finns det konkurrenter som 

erbjuder ett bättre pris än vad CPP gör till sina kunder, något som i dagens ekonomiska 

situation gör att CPP till viss del kan bli mer utsatta än deras konkurrenter. Inte bara i detta 

fall utan i alla konkurrenssituationer är det viktigt för företag att erbjuda sina kunder 

någonting som inte deras konkurrenter kan erbjuda. Då det inte har skapats en uppfattning om 

konkurrenternas erbjudanden blir det väldigt svårt att se ifall det är just detta som gjort CPP 

framgångsrika. Men något som de anställda är överens om är att de erbjuder varor som är 
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välutvecklade och med bra kvalitet, vilket kan vara deras framgångsrecept för att ge kunderna 

tillfredsställelse och i slutändan långsiktiga relationer med dessa.  

 

Som nämnt tidigare har det framkommit under studien att CPP inte har en strukturerad modell 

för hur kundvård ska skötas, inte heller att information eller det arbete och den tid som de 

anställda lägger ner på kunderna lagras. 

CPP är i nuläget ett framgångsrikt företag och de befinner sig i en god ekonomisk situation, 

trots det kan inte framgången helt och hållet kopplas till CPPs kundvårdsarbete. Vikten av att 

ha kunder som blir tillfredsställda när de är i kontakt med CPP anser vi är av ett stort intresse 

hos alla de anställda.  

 

Även om det finns ett fokus på att vårda de kunder som företaget har, säger några av de 

anställda själva att det inte finns rätt prioritering för det eller tillräckligt med anställda för att 

klara av det på den nivå som skulle behövas. För alla typer av företag är själva kundmötet 

eller bemötandet av kunderna av en väldigt stor betydelse och i vissa fall blir det även 

avgörande för om kunden väljer att återkomma till företaget istället för att välja en 

konkurrent. I CPPs fall vet vi att kundlojaliteten är beroende till viss del av ekonomin. Många 

kunder väljer de billigare alternativ som finns på marknaden. Då CPP arbetar med väldigt 

nischade produkter, kan inte vem som helst bli kund hos dem, eftersom det är en specifik 

branschs som de är verksamma inom. Åsikten blir då därför att det är av yttersta vikt att, för 

att kunderna ska vara nöjda, att relationerna vårdas, bra relationer skapas och långsiktiga 

samarbeten vidmakthålles.  

 

Att skapa och behålla bra kundrelationer är en förutsättning för att de flesta företag ska kunna 

existera på sina marknader och i CPPs fall anses det ännu viktigare då de befinner sig i en 

nischad bransch, där kundutbudet är begränsat. I en B2B marknad är det viktigt att det knyts 

långsiktiga samarbeten och att företagen hela tiden vårdar relationerna med varandra, något 

som handlar om att ge och ta. Det krävs att kommunikationen fungerar, att det finns ett 

engagemang från båda som i sin tur även skapar en form av lojalitet och att det i slutändan 

skapas värde för båda parter. Detta ställer höga krav på CPP att göra sin del av det arbetet för 

att skapa värdefulla relationer. Att få sina kunder att känna en samhörighet till företaget 

skapar vanligtvis vissa konkurrensfördelar och sannolikheten för att kunderna blir till lojala 

kunder ökar. 
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7. Slutsatser 
Under det sjunde och det avslutande kapitlet besvaras studiens frågeställningar samt 

presentar de slutsatser som kan dras utifrån studien.  

 

 

Syftet med denna studie var att kartlägga hur de anställda på Carpenter Powder Products 

arbetar med att upprätthålla relationerna till sina kunder samt vilka faktorer som är viktigast 

inom affärsrelationer. Detta för att skapa en djupare inblick i hur ett industriellt företag 

arbetar med sina kundrelationer.  

 

Hur arbetar Carpenter Powder Products och deras anställda med 

att upprätthålla relationerna till sina kunder? 
 

CPPs produktkvalitet är en nyckelfaktor för företagets framgång och kan i och med detta 

erbjuda sina kunder det bästa som marknaden kan erbjuda. 

CPPs sätt att vårda sina kunder kan ses på olika sätt. Ett sätt är uppdelningen av kunder 

mellan företagets anställda, vilket innebär att kunderna huvudsakligen är uppdelade mellan 

CPPs säljare. Att arbeta på det här sättet innebär att en nära relation byggs upp till kunderna 

och den anställde får en möjlighet att kunna erbjuda ett mervärde till kunderna i fråga.  

De anställda är inte helt låsta vid sina kunder utan det förekommer att anställda interagerar 

med kunder utanför sina egna, men trots att uppdelningen mellan kunder är ett bra sätt att 

skapa och stärka relationer på och att den samhörigheten bidrar till lojalitet, kan det vara en 

fördel om fler anställda kan hantera kunden i fråga om det skulle behövas.  

Ett annat sätt att se hanteringen av kunder är att det är viktigt att uppmärksamma varje kund 

och sträva efter att skapa bra relationer, för att på det viset visa engagemang, stärka lojaliteten 

och höja produktens värde för kunderna. I och med att CPP engagerar sig olika mycket i 

kunderna, beroende på prioritering, finns det en möjlighet att alla kunder kanske inte uppfattar 

samma värde. 

 

När CPP jämförs mot alla de teorier som författarna använt sig av för att skapa ett bra CRM 

arbete, finns det en slutsats som anses vara mest nödvändig för CPP och det är att de bör 

införa en användning av ett CRM-system där all information om kunderna lagras.  

Författarna anser att kunskapen och tänket kring vad som krävs för en bra kundvård och 

långsiktiga relationer finns hos de anställda, men att de rätta verktygen för att kunna 

genomföra detta inte finns. Det är viktigt för ett företag att ha ett starkt affärstänk, men det 

måste också finnas en utvecklad strategi för hur en framgångsrik kundvård ska skötas, vilket 

som sagt saknas hos CPP. Rekommendationerna blir därför att införa ett CRM-system för att 

få en bättre struktur internt men även för att skapa sig en konkurrensfördel i form av 

hanteringen av en bättre kundvård. 
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I slutändan tror författarna att det skulle vara till stor fördel för både CPP och deras kunder 

om CPP skapade ett mer strukturerat relationsarbete, som kan leda till att kunderna tillslut 

känner en starkare lojalitet tillslut mot CPP. 

För att kunna skapa ett optimalt relationsarbete inom ett företag anses det dock att det måste 

skapas en medvetenhet hos företagets ledning först. Ifall inte personerna som sitter i 

ledningen förstår vikten av att ha långsiktiga och goda kundrelationer, kan inte kundvården bli 

så bra som möjligt. I och med att det är lönsammare för ett företag att behålla och vårda sina 

kunder än att skaffa nya kunder borde detta vara ett tänk som en ledning borde ha. På något 

sätt krävs det att företagsledningen förstår att företagets intäkter och kundvården är beroende 

av varandra och först då kanske kundvården kan höjas ett steg.  

 

Listan nedan är en kort punktad sammanfattningsdel av första frågeställningens slutsatser och 

förbättringsmöjligheter, även om CPPS påbörjat vissa av stegen. 

 

 Då CPP i dagsläget sparar viss information om sina kunder skulle en uppdatering av 

fler uppgifter kunna bidra till att individualisera erbjudanden ännu mer för att passa 

kunderna.  

 

 Vid intervjuerna förklarades det att kontakten till kunderna behöver förbättras, men att 

det i nuläget inte finns resurser för att få detta att hända. Rekommendationen blir 

därför att CPP ser över på vad det faktiskt är viktigt att lägga ner tid på. 

 

 Nyckelkunder och ”vanliga” kunder prioriteras olika, något som kan vara både positivt 

och negativt med tanke på att ett större engagemang läggs på dessa beroende på hur 

viktiga de är för företaget.  

 

 Att skapa en samlad databas i form av ett CRM-system, där all information runt CPPs 

kunder lagras, kan ge de anställda och företaget en ökad kontroll. Användning av ett 

CRM-system är ett bra sätt att stärka företagets kundrelationer på och detta kan i sin 

tur bidra till att ge kunderna en bättre kundservice. I och med att kundinformationen 

blir mer lättillgänglig kan företaget också förbättra kommunikationen till kunderna, 

något som i sin tur kan stärka lojaliteten mellan parterna.  

 

 

Vilka faktorer ser Carpenter Powder Products anställda som de 

viktigaste i en affärsrelation? 
 

Slutsatserna som kunde kopplas till frågeställningen om vilka faktorer som är viktigast i 

affärsrelationer, visar studien att faktorer som ärlighet och pålitlighet värderas i 

affärsrelationer. Men det som majoriteten av respondenterna är överens om är att ett 

förtroende mellan parterna i en affärsrelation är mest värdefullt. I och med att förtroende har 

att göra med att två parter ska se efter varandras bästa och att båda parterna tjänar på ett 

samarbete blir denna faktor speciellt viktig för CPP som är aktiv på en B2B marknad. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjufrågor till Carpenter anställd (Svenska) 

 

Personligt 

1. Hur länge har du arbetat på Carpenter? 

2. Vad har du för position? 

3. Vad innebär din position? 

 

Allmänt 

1. Vilken information lagrar ni om era kunder? 

2. Kategoriserar ni era kunder och i så fall hur?  

3. Mäter ni era kunders nöjdhet?  

 Hur och hur ofta gör ni det? 

4. Hur tar Carpenter kontakt med nya kunder? 

5. Hur marknadsför ni er som företag? 

6. Hur pass långsiktiga relationer har ni eller har ni haft? 

7. Hur hanterar ni reklamationer? 

8. Hur ser kundfördelningen ut?  

Är det uppdelat mellan säljare?   

Har samma anställd kontakt med samma kund hela tiden? 

 

Kundvård och relationer 

1. Finns det någon mall för hur anställda som interagerar med kunder ska uppföra sig och bete 

sig för att stärka/behålla relationen till kunden? 

2. Om kunderna inte är nöjda, gör du då något för att åtgärda detta?  

3. Hur ofta har du kontakt med dina befintliga kunder? 

- På vilket sätt sköts den kontakten? 

4. Gör du kundbesök? 

I så fall, hur ofta? 

5. Hur arbetar Carpenter med kundretention?  

6. Ligger företagets fokus på att hitta nya kunder eller att behålla gamla? 

7. Hur upplever du lojaliteten hos era kunder? 

8. Vilka brister anser ni att det finns och vad kan förbättras angående er kundhantering?  

9. Varför ska kunderna handla hos er och inte hos någon annan leverantör? 

10. Vad gör du som anställd för att förbättra kundens upplevelse? 

11. Vilka faktorer anser du vara viktiga i affärsrelationer?  

12. Tror du att ett CRM-system skulle hjälpa Carpenter att förbättra er kundvård? 



 
 

 
 

Bilaga 2: Intervjufrågor Carpenter anställd (Engelska)  

 

Personal 

1. How long have you worked for Carpenter?  

2. What is your position?  

3. Describe your present work/tasks?  

 

General 

1. What kind of information do you store about your customers? 

2. Do you categorize your customers and if so how? 

3. Do you measure your customer satisfaction?  

How and how often do you do it? 

4. How does Carpenter take contact with new customers? 

5. How do you market yourselves as a company? 

6. How long-term relationships have you or have you had? 

7.  How do you handle complaints? 

8.  How does the customer-shared look like? 

 Is it divided between the sellers?  

Does the same employee provide contact with the same customer at all times?  

 

Customer care and relationship 

1. Is there a model for how employees interact with customers to behave and conduct 

themselves to enhance / maintain the relationship with the customer? 

2. If customers are not satisfied, will you then do anything special to fix this? 

3. How often are you in contact with your existing customers? 

How is that contact managed? 

4. Do you visit any of your customers?  

If so, how often? 

5. How does Carpenter work with customer retention?  

6. Do you think that the company's focus is to find new customers or retain old ones? 

7. How do you perceive the loyalty of your customers?  

8. What shortcomings do you feel that there are and what can be improved about your 

customer management?  

9. Why do you think customers should buy from you and not from any other provider? 

10. What do you do as an employee in order to improve the customer experience? 

11. What factors do you consider important in business relationships?  

12. Do you think that a CRM system would help CPP to improve your customer care? 

  



 
 

 
 

Bilaga 3: Informationsbrev 

 

Hello!  
 
Our names are Robin Larsen and Sandra Borszeki and we’re reading innovation at Malardalen 

University in Eskilstuna, Sweden. We’re studying innovation and business.  

It’s now time for us to write our exam work in business.  

The work is about business relationships and customer retention and we will therefore examine 

how Carpenter Powder Products focuses on just that and what you and your customers see as 

important factors in a business relationship. 

Lars told us that he had been in contact with you and that we’ve been allowed to contact you. 

We would therefore like to invite you to participate in our survey and we hope you will 

participate by responding as fully as possible in our questionnaire to help us find potential 

solutions to possible problems. 

Because of time differences, we wonder if you are able to answer questions via email. If 

problems or a concern occurs, there is contact option for your needs. 

 

With Best Regards, Robin and Sandra  

 


