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Förord  

 

Vi vill tillägna detta avsnitt åt alla de som hjälpt oss på vägen och gjort denna studie möjlig. 

Inledningsvis vill vi tacka de företag och de personer som ställde upp på intervjuerna, för att ni 

var såpass generösa med er tid och var villiga att svara på följdfrågor efterhand som de uppstod. 

Vi vill även tacka Linus Langsmo, Anders Kron, Peder Kron, Mikael Wallgren samt Charlene 

Akl för det stöd och den hjälp de gett oss. Avslutningsvis vill vi tacka Abdi R J Rabi samt vår 

handledare för konstruktiv kritik som hjälpte till att öka kvaliteten på arbetet.     
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Abstract  

 

The purpose of this paper is to understand how communication and interaction can be utilized 

to maintain relationships with customers during a product deletion process. This is done with 

a qualitative methodology, where semi-structured interviews are conducted with selected 

employees from three Swedish companies operating in the manufacturing segment. In setting 

up the interviews and planning this paper’s methodology, a sharp distinction is drawn between 

product deletion and product replacement. The information gathered from the interviews was 

made sense of with the help of an analytical model based on Homburg, Fürst and Prigge (2009), 

Finne and Grönroos (2009), and Grönroos (2004). The paper arrived at several conclusions that 

should be of great interest for scholars and business leaders alike, as well as enabling new 

avenues of further research. Assuming that the company responsible for the deletion has a 

relational perspective towards their customers, the product deletion process starts with 

communication, informing the customers of the upcoming deletion etc., followed by an 

interaction process where the deleting company works together with their customers to try and 

make the deletion process as painless as possible. This paper found that with a relational 

perspective, there is an ongoing interaction process where the product deletion is only one part, 

and that the amount of interaction that has previously been put into the relationship affects how 

much interaction the customer expects and is possible at this stage. The challenge for the 

deleting company is to make sure that the relationship itself is not based on individual products 

but rather on the ongoing interaction process, in that way a product being deleted does not end 

the relationship and doesn’t necessarily result in dissatisfaction. Communication and 

interaction should not be regarded as two separate entities, rather the former enables the latter 

and both are necessary if a company wants to build a relationship with their customers.   
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1 Introduktion  

Företag har under en lång tid behövt avveckla produkter som inte längre är lönsamma, eller 

som helt enkelt fallit ur tiden. År 2007 hamnade Sony i rampljuset när företaget beslutade att 

avveckla en modell av deras väletablerade spelkonsol Playstation 3. Lojala kunder blev mycket 

upprörda, och lade upp missnöjda kommentarer på sociala medier för att uttrycka hur svikna 

de kände sig. Det går att argumentera för att Sony riskerade att tappa sin position som en av de 

ledande tillverkarna av spelkonsoler på grund av produktelimineringen (Sanchanta, 2007). 

Även det välkända företaget Apple Inc. Kunder blev missnöjda när rykten spreds att deras 

MacBook Air inte längre skulle produceras. Ryktena dök upp i augusti 2016 och skapade stor 

uppståndelse, även fast Apple inte hade uttalat sig om saken. Trots att ryktena inte har kunnat 

bekräftas så har det ändå lett till konsekvenser, då kunder inte förstått varför en så uppskattad 

produkt ska läggas ner. Detta får en att undra vad konsekvenserna hade blivit om företaget 

faktiskt avvecklat produkten (Ritwik, 2016). 

 

Fallen som vi hittills tagit upp är inom ett B2C (business to consumer) kontext, men vår uppsats 

handlar om vilka konsekvenser en produktavveckling kan innebära i en kontext där 

kundrelationer är mer djupgående och omfattande (Homburg, Fürst och Prigge, 2009), vilket 

kan vara fallet i en B2B (business to business) relation. Det kan antas att konsekvenserna av 

att avveckla en produkt i ett B2B sammanhang är större för både kund och säljare, särskilt om 

produkten som avvecklas berör en eller flera viktiga kunder. Konsekvenserna för kunden 

sträcker sig i detta fall längre än att valet mellan 5 olika spelkonsoler reduceras till 4, eller att 

en populär laptop-modell utgår. Kunder i ett B2B sammanhang kan befinna sig i en situation 

där företaget är beroende av en specifik maskin för att producera sina varor, och när denna 

maskin avvecklas kan det innebära förödande konsekvenser för hela organisationen.  

 

Hur existerande produkter ska tas bort och hur denna process kan hanteras på bästa sätt är en 

viktig fråga inom företagsekonomin. Nya produkter och ny teknologi, tillsammans med en 

globaliserad marknad där kunderna har höga förväntningar, innebär större produktportföljer. 

Detta i sin tur leder till att produkter som har gått ur tiden eller inte längre efterfrågas måste ge 

plats för mer lönsamma alternativ. Om ett företag ska kunna utföra produktavveckling 

framgångsrikt så antas det att tydliga riktlinjer och planer bör finnas för hur processen ska 

hanteras. Detta eftersom de företag som har etablerade processer för produktavveckling i regel 

tar bort fler produkter än de som gör detta på ett mer improviserat sätt (Lambert och Sterling, 

1988).  

 

I dagens företagsklimat, med globala marknader och hårdnande konkurrens, är 

produktutveckling av yttersta vikt för att ett företag skall vara framgångsrikt. Det råder ingen 

brist på forskning inom området, och detta med all rätt, att ta fram nya produkter som blir 

kommersiellt framgångsrika är onekligen en viktig uppgift, och detta är en chans att skapa 

värde för kund. Produktavveckling har däremot inte behandlats i samma utsträckning. I längden 

är det ohållbart att ett företags produkter ständigt skall bli fler och att inga skall tas bort, därför 

är produktavveckling, s.k. “product deletion” eller “product elimination”, en nödvändig och 

naturlig del av tillverkande företags verksamhet. En sådan process kan ha konsekvenser för 

företagets relationer (Harness och Harness, 2004; Homburg et al, 2009), vilket vi tänker studera 

utifrån en B2B relationsmarknadsförings-kontext.   
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1.1 Problematisering 

Produktutveckling har länge varit ett område som prioriterats av både forskningsvärlden och 

av affärsledare. Produktavveckling har dock inte getts samma uppmärksamhet, vilket Avlonitis 

påpekade 1983, då han hävdade att den existerande forskningen kring produktavveckling inte 

var tillräckligt stor. År 2000 återvände han till samma tema tillsammans med Hart och Tzokas, 

då han åter igen poängterade att den teoretiska utvecklingen inom området befinner sig på ett 

primitivt stadium. Flera andra forskare har hävdat samma sak. Vyas (1993) poängterade att 

produktavveckling inte fått lika mycket uppmärksamhet inom den vetenskapliga litteraturen 

som produktutveckling fått, trots att det alldeles uppenbarligen är ett led i produktens livscykel. 

Så sent som 2011 hävdar Muir och Reynolds att produktutveckling har fått betydligt mer 

uppmärksamhet än produktavveckling, där intresset från forskare enligt dem har varit 

sporadiskt. 

 

Det finns flera anledningar till varför ett företag inte bör ha ett för stort produktutbud. Enligt 

Berman (2011) innebär detta ökade produktionskostnader, eftersom maskiner kräver ökad 

ställtid vid produktion av flera olika produkter. Vidare innebär det högre kostnader för inköp 

av material, ökade kostnader för lagerhållning, samt ett ökat behov av marknadsföringsmaterial 

och säljare. För omfattande produktkataloger kan också innebära sämre kapitaleffektivitet, 

sämre produktkvalitet och sämre lönsamhet för företaget. En sidoeffekt kan också vara att 

företagens kunder blir stressade och förvirrade när de ska välja bland de produkter som erbjuds 

(Berman, 2011).         

 

Vyas (1993) samt Lim och Tang (2006) påpekar att allt kortare produktlivscykler gör att 

betydelsen av produktavveckling har ökat på senare år. Något som också ökar vikten av 

produktavveckling är att företag på grund av större efterfrågan på differentierade produkter har 

behövt bredda och utöka sina produktportföljer, samt det faktum att en hel del produkter visar 

sig vara olönsamma vid någon tidpunkt i deras livscykel, menar Homburg et al. (2009).  

 

På senare år har de kunder som drabbas av en produktavveckling, och företagets relation till 

dessa, getts större utrymme. Avlonitis (1983) observerade att företag i hans studie inte visade 

någon hänsyn till kundernas preferenser och önskemål vid avveckling av populära produkter, 

vilket han fann oklokt. Sedan dess har forskning tillkommit som ser till denna aspekt. År 2004 

skrev David och Tina Harness “The new customer relationship management tool - product 

elimination?” och 2009 skrev Homburg et al. “A customer perspective on product eliminations: 

how the removal of products affects customers and business relationships”. Detta var en 

kvantitativ studie i ett B2B-kontext, där man skickade ut enkäter till företagskunder för att ta 

reda på hur deras kunder reagerat på produktavveckling. Harness och Harness (2004) menar 

att produktavveckling behöver ses i relation till företagets kunder och vilken effekt det får på 

dessa. Denna aktivitet är alltså inte något som utförs i ett vakuum, utan företaget behöver 

medvetenhet och insyn i hur beslutet påverkar kunder såväl som sin egen produktportfölj. 

Studien visade att produktavveckling kan användas som ett verktyg inom 

relationsmarknadsföring. Eftersom deras studie var inriktad mot tjänster inom finanssektorn 

uppmärksammade de behovet av att undersöka den fysiska tillverkningsindustrin och betonade 

att detta är extra relevant, eftersom fysiska produkter ofta behöver kontinuerlig service och att 

dessa kan fortsätta användas även efter att produkten officiellt tagits bort. Homburg et al. 

(2009) skriver om hur företag kan bära sig åt med avseende på kommunikation, 

implementeringsprocesser med mera för att deras kunder inte ska bli missnöjda och söka sig 
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någon annanstans. Deras perspektiv är huvudsakligen att produktavveckling är en aktivitet som 

innebär negativa konsekvenser för kund och att företaget som ligger bakom bör anstränga sig 

för att minimera dessa. Avslutningsvis hävdar de att deras studie inte tar upp huruvida 

produktavvecklingen kan ha positiva följder för kunden, och att detta är ett område där vidare 

forskning behövs. 

 

Att avveckla föråldrade eller olönsamma produkter, vilket de flesta företag måste göra förr eller 

senare (Hise, Parasuraman och Viswanathan, 1984), och att samtidigt vårda relationer till 

kunder är alltså en problematisk balansgång. För att kunna förstå hur detta kan genomföras i 

ett B2B kontext behövs kunskaper om vad som påverkar relationer mellan två företag som gör 

affärer med varandra och hur man går tillväga för att bygga dessa. 

 

Grönroos (2004) menar att två faktorer kan bidra till att skapa förbättrade långvariga relationer 

mellan företag, kommunikation respektive interaktion. I allmänna 

relationsmarknadsföringstermer bidrar dessa två faktorer till att skapa värde för kunden. Detta 

har dock inte studerats i en produktavvecklingskontext. Homburg et al. (2009) menar att 

kommunikation kan vara en faktor som dämpar negativa konsekvenser av en 

produktavveckling gentemot kunden, dock har konceptet inte studerats vidare.  

 

Relationsmarknadsföring ser enskilda kunder som konsumenter, inte som delar av större 

segment. Varje kund är unik, med sina egna önskningar och beteendemönster menar 

Gummesson (2002) i sin studie om hur både B2C och B2B inriktade företag agerar i relations 

marknadsförings syfte. När tillverkare av industrivaror skiftar från ett transaktionstänkande till 

att bygga relationer med sina kunder på lång sikt förändras kundens konsumtionsmönster till 

en ständigt pågående process där tillverkaren är delaktig (Grönroos, 2004). Ett relationssynsätt 

mellan kund och leverantör, när båda parterna anser det lönsamt för dem, är målet med 

relationsmarknadsföring (Grönroos, 1997), och bygger på antagandet att långvariga 

förhållanden ofta är gynnsamma ur en ekonomisk synpunkt (Reichheld, 1993; Storbacka, 

1994). Att företag ger sig i kast med produktavveckling kan, som vi nämnt ovan, skada 

relationerna till kund, vilket får ses som ett problem ur relationsmarknadsföringssynpunkt.          

 

För företag som använder sig av en relationsbaserad strategi gentemot kund så är framgångsrik 

integrering av kommunikation och interaktion viktiga förutsättningar för att skapa värde för 

kunden. Detta därför att värde, i en relationsmarknadsföringskontext, skapas gemensamt av 

företaget och deras kund (Grönroos 2004). Homburg et al. (2009) menar att det företag som 

genomför en produktavvecklingsprocess bör kommunicera detta till kund för att denna inte 

skall bli missnöjd och söka efter en ny leverantör. Det saknas för närvarande forskning kring 

hur kommunikation och interaktion under en produktavvecklingsprocess i tillverkande industri 

påverkar relationen till kunder.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att förstå hur kommunikation och interaktion vid produktavveckling 

kan användas för att påverka relationen till företagets befintliga kunder. Vi kommer studera 

hur industriföretag i ett B2B kontext arbetar med kundrelationer i samband med 

produktavvecklingar. Studiens resultat kommer att ligga till grund för rekommendationer om 

hur kundrelationen kan hanteras vid produktavveckling för att stärka relationen eller minska 

negativa konsekvenser. Detta för oss till följande frågeställning:  
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1.3 Frågeställning 

Hur påverkas relationen mellan tillverkande företag och dess kunder av kommunikation och 

interaktion vid produktavveckling i en B2B kontext?  

1.4 Teoretiskt bidrag 

Denna studie bidrar till att göra den existerande litteraturen kring produktavveckling mer 

omfattande med hjälp av relationsmarknadsföring. Detta genom att studera hur kommunikation 

och interaktion vid en produktavveckling i en B2B kontext kan påverka relationer ur ett 

säljande företags perspektiv. Därmed bidrar studien till att förstå hur kommunikation och 

interaktion kan användas som verktyg för att bibehålla relationer efter att en eller flera 

produkter avvecklats.  
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2 Teoretisk referensram 

Som diskuterats i det inledande kapitlet avser denna studie att se till hur relationer mellan 

företag påverkas av produktavveckling. Sedan tidigare pekar studier på att produktavveckling 

har en negativ påverkan på relationer, men också att negativa effekter kan minimeras. Studierna 

har dock inte visat på hur kommunikation och interaktion kan användas för att minimera 

skadorna eller stärka relationen till kund vid produktavvecklingsprocesser. Detta för oss till det 

faktum att ingen litteratur är funnen som studerar hur kommunikation och interaktion påverkar 

relationen vid produktavveckling. Av denna anledning hämtas litteratur som diskuterar hur 

kommunikation och interaktion i allmänhet bidrar till en förbättrad relation i ett B2B 

sammanhang. Detta gör det möjligt att förena produktavveckling och relationsmarknadsföring. 

I denna studie definieras relationen med hjälp av de definitioner som återfinns i litteraturen, 

och anpassas till den valda kontexten. Centrala begrepp, definitioner och faktorer sammanfattas 

avslutningsvis i en analysmodell.  

2.1 Teoretisk bakgrund 

Den tidiga forskningen på området handlade delvis om hur stor andel av företag som har 

anammat formella procedurer för produktavveckling, och huruvida dessa underlättade denna 

process. Lambert och Sterling (1988), Hise et al (1984) och Clayton (1966) fann att många 

företag saknade detta, och önskade att fler företag såg vikten av att sköta denna process på ett 

systematiskt sätt.  Lambert et al (1988) kunde konstatera att de företag som har formella 

procedurer för produktavveckling i genomsnitt tar bort mer än fem gånger så många produkter 

som de som inte har det, och Avlonitis (1985) skriver att de företag som har formella procedurer 

är bättre på att identifiera svaga produkter som kandidater för avveckling. Muir och Reynolds 

(2011) tar upp den äldre forskningen på området och finner att det även idag är fallet att många 

företag saknar formella procedurer för produktavveckling.   

 

Den tidiga forskningen på området studerade främst produktavveckling från ett internt 

perspektiv, alltså vad detta kunde innebära för företaget som avvecklade produkterna. I regel 

fann de att det saknades rutiner för hur produkter skulle tas bort och att implementeringen av 

detta skulle göra företag mer lönsamma, exempel på detta följer nedan.  För drygt trettio år 

sedan skrev Hise, Parasuraman och Viswanathan (1984) i “Product Elimination: the Neglected 

Management Responsibility” att majoriteten av de största industriföretagen i USA inte ville ta 

fram fasta rutiner för intern produktavveckling och att de program som fanns för detta ändamål 

var ineffektiva och inte implementerades ordentligt. Detta trots att artikelförfattarna kunde 

peka på en rad företag som implementerat produktavvecklingsprogram med stor framgång. 

Avlonitis (1983) skrev att när en produkt fasas ut är detta en komplex process med många 

inblandade som kräver en systematisk implementeringsprocess för att kunna utföras effektivt. 

Även Lambert och Sterling (1988) hävdade att företag inte kan ta bort produkter gradvis utan 

att de behöver en formaliserad process för produktavveckling för att öka sin lönsamhet.    

 

Homburg et al. (2009) menar att många företagsledare är ovilliga att ta 

produktavvecklingsbeslut som är nödvändiga eftersom de fruktar att detta kan skada relationen 

till kund. Risken för detta är extra stor i ett B2B sammanhang, eftersom eliminerade produkter 

kan ha haft en viktig del i kundens egen produktionsprocess (Avlonitis, 1983; Karakaya, 2000). 

Grönroos (1997) påpekar samtidigt att relationen mellan företag och kund i en B2B kontext är 

mer djupgående än vad den är i B2C. Även Harness och Harness (2004) samt Berman (2011) 
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tar upp det faktum att produktavveckling kan skada det förtroende som kunderna har för 

företaget i em B2B kontext. Enligt Harness och Harness (2004) innebär förtroende att 

företagets kunder litar på att de tar beslut som ser till deras bästa, och om de inte upplever att 

de har tjänat på produktavvecklingen så kommer deras tillit till företaget att minska. Detta är 

problematiskt eftersom produktavveckling i regel sker till följd av ett internt beslut där 

företaget sett till sina egna behov. Det finns bevis för att produktavveckling är gynnsamt ur ett 

internt perspektiv. Berman (2011) lyfter fram en fallstudie där ett produktavvecklingsprogram 

ledde till att försäljningen av kvarvarande produkter nästan fördubblades.      

2.2 Produktavveckling  

Avlonitis et al. (2000) redogör för hur processen vid produktavveckling kan gå till i fyra steg. 

Under det första steget “Recognition of the product to be deleted”, undersöks hur bra det gått 

för produkten i fråga. Detta kan exempelvis ske genom att man tittar på interna styrmått som 

avser försäljningssiffror eller marknadsandelar, som indikerar huruvida den bör vara kvar eller 

inte. I det andra steget “Analysis and revitalization” så undersöks alternativa strategier kring 

hur produkter som inte gör tillräckligt bra ifrån sig kan göras mer lönsamma och inte behöva 

tas bort, exempelvis om man kan förbättra deras kvalitet eller hitta nya marknader för dem. 

Avlonitis et al. (2000) argumenterar att omvärldsfaktorer kan påverka denna process, såsom 

den grad av tidspress företaget är under, eller huruvida företaget ser situationen som ett hot 

eller en möjlighet. Vid det tredje steget “Evaluation and decision formulation” så tas beslutet 

huruvida produkten ska finnas kvar eller tas bort. Många faktorer kan påverka detta beslut, 

hävdar Avlonitis et al. (2000), men finansiella mål kommer naturligtvis att vara viktiga för de 

allra flesta företag. Vid det sista steget “Implementation” verkställs det beslut som fattats, det 

är nu som produkten tas bort. Modellen inkluderar även två faktorer som påverkar 

elimineringsprocessen: situations och relationsrelaterade händelser samt organisations och 

omvärldshändelser. Denna redogöresle för processen är användbar då den ger en inblick i hur 

produktavvecklingen konkret kan gå till och de faktorer som kan påverka detta, både inne i 

företaget och i dess omvärld. Muir och Reynolds (2011) presenterar en modell för 

produktavveckling som är lik den som Avlonitis et al. (2000) presenterar. De fyra stegen i deras 

modell är “Recognition of Deletion Candidates”, “Analysis och Revitalitalisation”, 

“Evaluation and Decision-Making” samt “Implementation”. 

 

Avveckling kan ske på flera olika sätt, och det är möjligt att välja olika strategier beroende på 

vad man anser vara lämpligt. De fyra stegen som Avlonitis et al. (2000) och Muir och Reynolds 

(2011) skriver om kan naturligtvis inte gälla för alla produktavvecklingar, men de fyller ändå 

en nyttig funktion då det visar hur denna process kan tänkas gå till, och ger en insikt om vad 

som kan ligga bakom beslutet. Enligt Avlonitis et al. (2000) så varierar längden på processen 

och hur mycket som behöver göras vid varje steg på hur strategiskt viktig produkten är för 

företaget. Detta, menar han, eftersom borttagandet av en strategiskt viktig produkt inte sker 

innan diskussioner och överläggningar hållits mellan många olika avdelningar på företaget. 

 

Avlonitis (1983) diskuterar två strategier för produktavveckling “drop immediately”, som 

syftar på att tillverkning av en produkt upphör omedelbart efter beslutet att eliminera 

produkten, och “Phase out slowly”, som innebär en mer utdragen process som ger möjlighet 

för kunden att hitta andra alternativ.  Avlonitis (1983) fann att “Drop immediately” inte var en 

effektiv strategi i industrisektor vilket gav upphov till en alternativ strategi “Phase out 

immediately”. Med detta menas att en utfasningsstrategi implementeras med omedelbar 
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verkan, där kundorder mottagna fram till dess levereras och andra kontaktuella 

överenskommelser fullföljs. Produkten tas således inte bort direkt, men den process som 

kommer resultera i dess borttagande sätts igång omedelbart. “Phase out slowly” var dock den 

strategi som visade sig vara mest effektiv och den strategi som flest industriföretag ägnade sig 

åt. Att ta bort produkten omedelbart var inte möjligt, då företagen i regel behövde tillverka och 

leverera de order som anlänt fram till dagen för beslutet, och tidigare kunder fortfarande kunde 

behöva reservdelar. Harness och Harness (2004) lyfter fram det senare som ett tillfälle att utöva 

relationsmarknadsföring, då kunden i en relation förväntar sig att dess behov av reservdelar ska 

tillgodoses även om produkten tas bort.   Avlonitis (1983) studie ser till kundens upplevelser 

av avvecklingsprocessen som att tidigare kontraktuella överenskommelser måste hedras, men 

i övrigt behandlas inte kundens upplevelser av processen annat än i förbigående.  

 

Även om en produkt skall tas bort så behöver det inte innebära att den försvinner helt. Avlonitis 

(1983) samt Hart (1991) säger att en produkt som formellt sett är avvecklad kan övergå till att 

erbjudas i en specialkatalog, oftast till högre pris än innan, och att detta är menat för att blidka 

tidigare kunder, eftersom det innebär att de fortfarande kan ha tillgång till produkten trots att 

den utgått. En annan variant på detta, enligt Avlonitis (1983), är att låta en tredjepartstillverkare 

tillverka den utgångna produkten på licens åt företaget, och hävdar att detta är en unik möjlighet 

som endast är tillgänglig för företag inom industrisektorn. Denna diskussion, huruvida en 

produkt som tas bort ändå kan göras tillgänglig för kund, förs av de båda författarna i huvudsak 

med avseende till den efterfrågan som finns för produkten som ska avvecklas. Detta skulle 

kunna ses som ett sätt att hantera företagets kundrelationer i samband med avvecklingen, även 

fast detta inte var det huvudsakliga syftet för någon av de två författarnas vetenskapliga 

publikationer.    

 

Enligt Vyas (1993) bör en viktig distinktion göras i skillnaden mellan product deletion och 

product replacement, alltså produktavveckling kontra produktersättning. Produktersättning 

syftar till när en gammal produkt fasas ut och samtidigt ersätts med en ny produkt som fullföljer 

samma funktioner. Denna produkt kan använda sig av ny teknologi och ha en rad förbättringar, 

men till syvende och sist så är det fråga om en ny produkt som fyller samma behov som den 

gamla gjorde, och fungerar på ett snarlikt sätt. Vid produktavveckling, å andra sidan, så tas en 

produkt bort utan att ett substitut erbjuds. De två begreppen kan vid första anblick verka 

snarlika, men betyder alltså vitt skilda saker, och att förstå skillnaden är en nödvändighet för 

att förstå vad uppsatsen handlar om. Även Homburg (2009) lyfter upp den distinktionen i och 

med att han karakteriserar produktavveckling som att en produkt tas bort ur ett företags 

produktportfölj utan att den ersätts med någon ny produkt. Harness och Harness (2004) går 

dock emot detta och karakteriserar produktavveckling som att en gammal produkt tas bort för 

att ersättas av en ny, som företaget sedan lockar sina existerande kunder att köpa. Detta är dock 

från ett tjänsteperspektiv, närmare bestämt IT tjänster. Homburg (2009) samt Vyas (1993) 

studerar snarare produktavvecklingen i förhållande till fysiska varor, vilket faller in tydligare i 

vårt sammanhang. Vi kommer såldes se produktavveckling som en aktivitet där en produkt tas 

bort, oberoende utav vilken typ av produkt, utan att ett substitut ersätter produkten.  

 

Muir och Reynolds (2011) lyfter fram fyra kulturella problemområden som diskuteras i 

produktavvecklingsteorin, nämligen frequency (frekvens), formality (formalitet), participation 

(delaktighet) och socio-political activities (socio-politiska aktiviteter) och hur de ger upphov 

till olika beteendemönster som kan påverka processen.  
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Den frekvens med vilken produktavvecklingen sker är något som tas upp åtskilliga gånger i 

den vetenskapliga litteraturen, bland annat av Hise och McGinnis (1975), Avlonitis och James 

(1982), samt Hise, Parasuraman och Viswanathan (1984). Att regelbundet utvärdera sina 

produktportföljer rekommenderas av flertalet artikelförfattare (Rothe, 1970; Worthing, 1975; 

Avlonitis, 1986; Boltin och Gorneau, 1998). Dessa processer bör ta vid när nya produkter 

introduceras, hävdar Hart (1990) samt Snelson och Hart (1991). Vyas (1993) finner att de flesta 

aktiviteter som kallas för produktavveckling sker som ett led i utvecklingen av nya produkter, 

och att anställda ofta saknar förmåga att skilja produktavveckling från produktersättning.     

 

Enligt litteraturen har majoriteten av de företag som beslutade att avveckla en produkt under 

60-, 70- och 80-talet ett till synes oplanerat förhållningssätt till processen, dvs att det inte finns 

ett formaliserat tillvägagångssätt (Alexander, 1964; Kotler, 1965; Hamelman och Mazze, 1972; 

Michael, 1971; Hise et al, 1984). Detta är även något som speglas i två av de tre organisationer 

som Muir och Reynolds (2011) studerat, vilket tyder på att trenden lever vidare. Avlonitis 

(1985) menar att företag som implementerar en mer formaliserad produktavvecklingsprocess 

oftast finner det enklare att identifiera produkter som presterar dåligt. Dessa företag har bättre 

förutsättningar att identifiera konsekvenserna av avvecklingen vad gäller sociala och etiska 

problem, samt kan även se det ur ett marknadsföringsmässigt perspektiv. Även om en 

formaliserad process kan medföra vissa fördelar måste företagets omständigheter alltid vara 

med i beräkningen (Muir och Reynolds, 2011). Vissa fall kan gynnas av en kombination av 

intuitivt förhållningssätt tillsammans med en formaliserad process, då en produkteliminering 

kan vara förenat med stor komplexitet och formella procedurer i sig inte alltid är tillräckligt.   

 

Ett produktavvecklingsbeslut är inte nödvändigtvis något som ska fattas av en enskild chef eller 

avdelning, utan det bör helst tas efter att flera olika avdelningar och personer inom företaget 

har fått delge sina åsikter (Browne och Kemp, 1976; Boltin och Gorneau, 1998; Avlonitis, 

1983, 1984; Vyas, 1993; Greenley och Bayus, 1994). Delaktighet kan således ses som en viktig 

faktor för att kunna fatta så kloka beslut som möjligt angående produktavveckling. Muir (2011) 

finner att det är marknadsförings och ekonomiavdelningarna som har mest inflytande i den 

diskussionen, och brukar få bestämma över vilka produkter som ska sluta tillverkas.   

 

Den fas då relationen mellan säljande företag och kund börjar påverkas av företagets interna 

beslut är när avvecklingsprocessen tar vid, vilket är det sista steget vid en produktavveckling 

enligt Avlonitis et al. (2000) och Muir och Reynolds (2011). De modeller som dessa lyfter 

fram, som nämnts ovan, kan ses vara mer fokuserade på företagets interna processer i samband 

med produktavvecklingen, medan Homburg et al. (2009) har från början utgått ifrån att studera 

kunddimensionen. Avlonitis et al. (2000) kommenterar visserligen att de inte undersökt saken 

från kundens perspektiv, även om de spekulerar att kundledda avvecklingsprocesser borde 

resultera i en hög grad av kundnöjdhet. Om Avlonitis, som har skrivit om produktavveckling 

under flera decenniers tid, är en bra barometer så tycks forskningen mer och mer 

uppmärksamma hur kunden upplever processen. Avlonitis (1983) presenterar ett invecklat 

flödesdiagram för avveckling som är tänkt att stödja företagets interna processer och det faktum 

att avvecklingar kan påverka kunden negativt nämns endast i förbigående, och avvecklingen 

ses närmst som en färdig tjänst som det bara är för företaget att implementera så fort det interna 

beslutet fattats.       
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2.2.1 Konsekvenser av produktavveckling  

När en produkt tas bort ur företagets sortiment kan detta få konsekvenser för de anställda, och 

processen kan stöta på motstånd. Arbetsområden och titlar kan behöva ses över och vissa 

personer kan förlora sin position inom organisationen. Sådana förändringar löper risken att bli 

motarbetade, samtidigt som tidigare beslut och åsikter de anställda haft ifrågasätts (Hise och 

McGinnis, 1975; Huy, 2002). Det är även möjligt att en produktavvecklingsaktivitet kan stöta 

på motstånd av sentimentala skäl, då produkten kan ha betytt mycket en gång i tiden och 

anställda har sentimentala anknytningar till den (Alexander, 1964; Kotler, 1965; Weller och 

Inst, 1969; Johnson, 1975; Worthing, 1975; Avlonitis, 1986a). Motstånd till 

produktavvecklingsprocessen kan komma från säljavdelningen (Bereson, 1963; Alexander 

1964; Rothe 1970; Johnson, 1975; Browne och Kemp, 1976; Avlonitis, 1984, 1986a, 1993). 

Enligt Muir (2011) beror detta på att säljare föredrar att ha en så bred produktportfölj som 

möjligt. Ett begränsat utbud upplever de som riskabelt eftersom de tror att företagskunder då 

går någon annanstans för att tillgodose sina behov.     

 

Homburg et al. (2009) visar tydligt att en produktavveckling i regel innebär negativa 

konsekvenser för kunden och dess relation till företaget. Dessa negativa konsekvenser gestaltar 

sig i form av psykologiska och ekonomiska kostnader, som de upplever att de utsätts för. De 

psykologiska kostnaderna tenderar att vara mer allvarliga med avseende till den fortsatta 

relationen mellan kund och företag. Detta eftersom den upplevda förlusten av de långsiktiga 

fördelarna i en god relation bedöms som mer viktiga än kortsiktiga ekonomiska kostnader. 

Berman (2011) rekommenderar att företag som inte vill att kundrelationer ska ta skada i 

samband med en produktavvecklingsprocess bör fokusera på att upprätthålla kundernas 

förtroende till dem och inte i första hand kompensera dem ekonomiskt för den förlust de lidit, 

vilket är i linje med vad Homburg et al. (2009) säger. Hur allvarliga kunden upplever förlusten 

som produktavvecklingen innebär beror dock på hur företaget bär sig åt under 

produktavvecklingsprocessen, och företaget har enligt Homburg et al. (2009) möjlighet att 

minimera dessa. De rekommenderar att själva implementeringsprocessen ges minst lika mycket 

uppmärksamhet som utfallet av produktavvecklingen. Homburg et al. (2009) lyfter också fram 

vikten av kommunikation mellan de två parterna, och hävdar att företaget som eliminerar 

produkten bör meddela detta i god tid och se till att kunden som drabbas underrättas om varför 

detta beslut är nödvändigt, så att de förstår hur företaget tänker och resonerar. Det är även 

möjligt att kunden kan få vara med och bestämma om rimlig kompensation, om så är lämpligt. 

Det bästa ur kundnöjdhetssynpunkt är att kunna erbjuda en lämplig substitutprodukt och hålla 

kvar reservdelar till den gamla produkten i lager, men detta är inte alltid möjligt, varför 

företaget kan överväga att hjälpa kunden hitta en ny leverantör (Homburg et al., 2009).  

 

Homburg et al. (2009) presenterar en teoretisk modell för att studera hur produktavveckling 

påverkar relationen till kund. För kundens del pekar de ut två olika typer av kostnader som 

denna aktivitet innebär, psykologiska och ekonomiska kostnader. En produktavveckling kan 

leda till att företagets kunder tappar förtroende till företaget och att de börjar hysa tvivel om 

hur klokt det verkligen är att ha en affärsrelation till dem (Karakaya, 2000). Detta är vad som 

menas med psykologiska kostnader. Även Harness och Harness (2004) kan sägas tala om 

psykologiska kostnader i samband med en produktavveckling, då de hävdar att denna process 

kan leda till att de känslor kunden hyser mot det tillverkande företaget kan ta skada, och att 

deras tillit till dem minskar.   
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Ekonomiska kostnader avser den grad av ekonomisk börda som kunden upplever att 

produktavvecklingen har utsatt dem för (Homburg et al., 2009). Bland dessa räknas både 

direkta ekonomiska kostnader samt tidsrelaterade kostnader (Karmakar, 1987; Montgomery, 

Moore och Urbany, 2005). Med dessa menas exempelvis den tid det tar att hitta ett lämpligt 

substitut för den produkt som tagits bort (Williamson, 1979), eller att i vissa fall själva börja 

tillverka substitutet (Homburg et al., 2009). Homburg et al. (2009) finner att upplevda 

psykologiska kostnader är mer skadliga ur en relationssynpunkt än de ekonomiska kostnaderna. 

Detta eftersom kunden ser förlusten av tillit i relationen med företaget som mycket allvarligt. 

Vidare tyder Homburg et als. (2009) studie på att kundens psykologiska kostnader främst 

påverkas av hur de upplever implementeringsprocessen, medan de ekonomiska kostnaderna 

främst påverkas av utfallet.         

 

Kunden upplever dessa kostnader på två tillfällen, implementeringsprocessen av 

produktavvecklingen samt dess utfall. Under implementeringsprocessen reagerar kunden på 

huruvida företaget agerar på ett sätt som de anser vara professionellt och pålitligt. Vid utfallet 

reagerar kunden på huruvida de anser att de mottagit rimlig kompensation för den 

produktavveckling som tvingats på dem (Homburg et al, 2009). Harness och Harness (2004) 

delar likt Homburg et al. (2009) upp produktavvecklingsprocessen i två steg, implementering 

och utfall. Kunderna ser, enligt dem, både till hur de behandlats under processen samt huruvida 

produktavvecklingen gynnat dem eller inte. Precis som Homburg et al. (2009) så talar Harness 

och Harness (2004) om vikten att se till psykologiska likväl som de ekonomiska 

konsekvenserna för kunden. Hur kunden upplever produktavvecklingen kan påverkas av det 

eliminerande företaget genom att de planerar hur kunden ska tjäna på utfallet av processen, 

hävdar de.    

        

Homburg et al. (2009) har konstruerat en modell som tar hänsyn till den eliminerade produktens 

karakteristika, det vill säga hur viktig den var för kunden, om den krävt några specifika 

investeringar, och så vidare. Homburg et al. (2009) finner att den eliminerade produktens 

karakteristika starkt påverkar i vilken grad företagets beteende i sin tur påverkar relationen till 

kund. Modellen inkluderar också ett direkt samband mellan dessa karakteristika med avseende 

på kund- och relationskonsekvenser av elimineringen. Slutligen inkluderar modellen två 

stycken kontrollvariabler, kundens generella grad av nöjdhet innan elimineringen samt vilka 

alternativ till den produkt som tagits bort som finns tillgängliga. När processen är slutförd ser 

modellen till hur produktavvecklingen påverkat relationen mellan företagen. Dels hur 

kundnöjdheten påverkats och dels hur kundens lojalitet gentemot företaget som tog bort 

produkten har påverkats (Homburg et al, 2009). Hur viktig produkten är för kunden påverkar 

inte hur de upplever implementeringsprocessen, utan har endast en effekt på resultatet av 

elimineringen. Kunden påverkas av både hur de upplever implementeringen och utfallet av 

processen om de lagt ner några specifika investeringar i produkten som tas bort. Dessa 

investeringar påverkar starkt den psykologiska kostnaden av implementeringen, men inte de 

ekonomiska. Detta kan bero på att dessa kostnader är förlorade oavsett vad som händer, i och 

med produktavvecklingen, men att företaget tittar noga på implementeringsprocessen för att se 

hur väl det eliminerande företaget behandlar dem. Produktspecifika investeringar ökar vikten 

av implementeringsutfallet för kundens upplevda ekonomiska kostnader, men inte på de 

psykologiska. Anledningen till detta skulle kunna vara att när en kund gjort stora investeringar 

i en produkt som ska tas bort så vill de gärna kompenseras för dessa. Dock tycks det inte kunna 

förhindra att kunden börjar tvivla på företagets samarbetsvilja, flexibilitet och pålitlighet 

(Homburg et al, 2009).          
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En viktig skillnad mellan Homburg et als (2009) och Harness och Harness (2004) syn på 

produktavvecklingar är att den förra ser avvecklingen som en skadlig handling ur 

relationssynpunkt, där det tillverkande företaget måste göra sitt yttersta för att eliminera 

skadorna detta innebär på det emotionella och ekonomiska planet, medan Harness och Harness 

(2004) anser att detta inte nödvändigtvis behöver vara fallet. En produktavveckling kan påverka 

de känslor kunden hyser gentemot företaget på tre sätt, enligt dem. De kan bli mer positivt 

inställda gentemot företaget, mer negativt inställda, eller så kan deras känslor förbli 

oförändrade. Enligt dem så är produktavvecklingsprocessen ett viktigt verktyg ur 

relationsmarknadsföringssynpunkt, då denna process har en förmåga att avgöra hur kunderna 

upplever företaget. Hur de hanterar kunden under processens gång kommer vara den viktigaste 

faktorn i hur de upplever företaget, vilket bör leva upp till deras tidigare förväntningar. Kunden 

bör också uppleva att de tjänar något på avvecklingen, vilket även Homburg et al (2009) 

poängterar när de talar om ekonomiska kostnader. Enligt Harness och Harness kan företaget 

bestämma innan processen tar vid hur de vill att kunden ska komma att uppleva dem. Detta 

beslut tas med avseende till hur viktiga kunderna är för dem. Om man läser mellan raderna kan 

man tolka detta som att det inte är lika viktigt för företaget att kunder som är relativt sett små 

eller olönsamma, eller både och, behandlas lika väl som mer betydelsefulla kunder. Kanske 

skulle man till och med kunna behandla dem illa för att få dem att försvinna.               

 

Ett problem uppstår när företag försöker kombinera de produktavvecklingsaktiviteter som i 

längden är så gott som oundvikliga (Hise et al., 1984), med att bygga goda relationer till de 

kunder som drabbas av detta. Eftersom produktavveckling är en aktivitet som i regel svarar 

mot interna behov är det inte särskilt märkligt att denna aktivitet kan skada relationen mellan 

kund och företag (Harness och Harness, 2004). Även Berman (2011) lyfter fram detta problem, 

och hävdar att det motstånd som produktavvecklingsaktiviteter ofta stöter på inom företaget 

kan bero på att de inte vill skada relationerna till de kunder som berörs. Samtidigt hävdar 

Homburg et al. (2009) att dessa negativa effekter inte är oundvikliga och att företaget kan agera 

för att motverka dessa. För att till fullo förstå hur en meningsfull relation mellan företag kan 

byggas upp och vad som påverkar den räcker det inte med att endast se till litteraturen om 

produktavveckling. Följande avsnitt i den teoretiska referensramen kommer därför att behandla 

relationsmarknadsföring.      

2.3 Relationsmarknadsföring         

Relationsmarknadsföring skiljer sig från traditionell marknadsföring då det baseras på 

antagandet att produkter och tjänster som säljs inte bara har ett värde i sig, utan att relationen 

mellan företag skapar värde för båda parter (Grönroos, 2004). Det är alltså inte bara de varor 

eller tjänster som säljs som har ett värde, utan en långsiktig relation mellan köpare och säljare 

kan vara en källa till värdeskapande. Detta är gynnsamt då marknadsföringskostnader minskar 

i takt med att företag kan behålla fler och fler kunder, eftersom de inte behöver lägga lika 

mycket resurser på att locka till sig helt nya kunder. Dessa nya kunder är också mindre 

lönsamma än lojala kunder, eftersom nya kunder i regel inte anförtror företaget med en särskilt 

stor del av deras totala inköp, utan sprider ut dessa på flera olika leverantörer. Detta medan 

äldre kunder som är nöjda med relationen tenderar att anförtro företaget en allt större del av 

deras totala inköp (Gummesson, 2004).      
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Grönroos (1997) definierar relationsmarknadsföring som en process där företag identifierar, 

bibehåller, förstärker, och om så nödvändigt terminerar relationer med andra företag och andra 

intressenter. Marknadsföring är i denna kontext en process som hjälper företagets kunder att 

skapa värde. Enligt Gummesson (2004) handlar relationsmarknadsföring om att företag i ett 

första steg identifierar individuella kunder och sedan tar fram en strategi för att kunna nå dem 

på bästa sätt. Därefter bör de differentiera kunderna med avseende till deras värderingar och 

behov, varpå de kan interagera med kunderna på ett effektivt sätt. Till sist kan de skräddarsy 

sina produkter med avseende till de enskilda kunderna, och i samband med detta bygga 

relationer med dem genom dialog.     

 

Trots ny teknologi och nya kommunikationsmöjligheter som inte fanns tidigare så kommer den 

mänskliga kontakten att förbli en viktig del av relationsmarknadsföringen, och en nödvändig 

komponent i företags sätt att kommunicera till sina kunder. Detta eftersom inget ersätter denna 

form av personliga kontakt. Email och annan IT-teknologi är att se som ett stöd och 

komplement till fysisk kommunikation (Gummesson, 2002). 

 

När tillverkare av industriprodukter börjar se bortom enskilda transaktioner och anammar ett 

relationsperspektiv, där de vill göra affärer med andra företag över längre sikt, så börjar 

produkterna de säljer att konsumeras på ett annat sätt. Dessa ses inte längre som något som 

konsumeras i en enskild transaktion, utan blir istället en del av en större process där produkten 

kompletteras av tjänster som kan produceras och konsumeras vid andra tillfällen än vid 

transaktionen i fråga. Detta anses vara en nödvändighet inom relationsmarknadsföring, då 

produktutveckling i sig inte är tillräckligt för att ge konkurrensfördelar på lång sikt under ett 

tillstånd av ständigt hårdnande konkurrens, samt att konkurrera enbart med pris inte ses som 

en hållbar strategi. För att skapa långsiktiga konkurrensfördelar krävs skräddarsydda tjänster 

och erbjudanden, som går utöver den fysiska produkten och som bara är möjliga om båda parter 

anlagt ett relationsperspektiv och ser konsumtionen av en tjänst som en process. För att 

relationsmarknadsföring ska kunna utföras framgångsrikt krävs att all 

marknadskommunikation integreras med syftet att stödja etablerandet och upprätthållandet av 

kundrelationer och andra intressenter (Grönroos, 2004). 

 

Det är alltid möjligt att etablera en relation mellan säljande företag och kund, men detta behöver 

inte ses som nödvändigt eller ens önskvärt av de parter som är inblandade. Enligt Grönroos 

(1997) finns latenta förhållanden mellan alla affärsförbindelser, som kan aktiveras vid behov. 

Om detta anses vara önskvärt eller inte beror på vilken strategi som parterna har, hur deras 

behov ser ut, samt vad de har för önskemål och förväntningar. Detta innebär att den fråga som 

bör ställas inte är huruvida etablerandet av en affärsrelation är möjlig, utan om de aktörer som 

är inblandade finner det lönsamt att göra detta eller inte. Då olika relationers beskaffenhet 

varierar från fall till fall finns det ingen generell mall för när en relationsbaserad strategi är 

lämplig. Detta är särskilt relevant när man studerar ett förhållande i en B2B-kontext, eftersom 

sådana relationer kan förväntas vara betydligt mer komplexa och mångfacetterade än ett B2C-

förhållande (Grönroos, 1997). 

2.3.1 Kommunikation och Interaktion 

Framgångsrik relationsmarknadsföring bygger på en samverkan av tre nyckelfaktorer: 

kommunikation, interaktion, samt värdeskapande (Grönroos, 2004). 

 



  

18 

 

Kommunikation inom ramen för relationsmarknadsföring avser integrationen av all 

marknadsföringskommunikation hos det säljande företaget, det vill säga att samordning sker 

av de budskap som sänds ut och att detta inte sker oplanerat eller hux flux. Detta bygger på ett 

relationsperspektiv, där kommunikationen sker åt båda hållen, och skiljer sig från 

transaktionsinriktad marknadskommunikation, där säljaren endast är ute efter att kommunicera 

ett erbjudande och inte söker ett utbyte med kunden. Syftet med detta är att stärka relationerna 

till kund. (Grönroos, 2004) Enligt Schultz och Tannenbaum (1992) så finns en tydlig koppling 

mellan integrerad marknadskommunikation och ett relationsperspektiv, vilket bygger på 

tvåvägskommunikation mellan två företag. När relationsmarknadsföring fungerar som bäst så 

tar företaget hänsyn till kundens kommunikationsbehov och agerar utifrån dessa (Schultz och 

Tannenbaum, 1992). När säljande företag och kund befinner sig i kontinuerlig dialog med 

varandra förbättras relationen mellan dem. Detta leder till att kvalitet, produktivitet och 

lönsamhet ökar, och tack vare ökad tillit reduceras negativa följder av eventuella förseningar 

och defekta varor (Gummesson, 2004).   

 

I en kundrelation som styrs av ett transaktionsinriktat synsätt utgör produkten som säljs kärnan 

i marknadsföringsmixen. Beslut behöver fattas angående vilket pris produkten ska ha, samt hur 

den ska distribueras och marknadsföras. Produkten har ett värde i samma ögonblick som den 

säljs som är fast, detta värde utvecklas inte i en ständigt pågående relation mellan säljare och 

kund. Om man istället utgår från ett relationsinriktat synsätt måste man se på produkten som 

säljs på ett mer långsiktigt sätt. Med ett relationsinriktat synsätt är det kundens interna 

värdeskapande processer som är viktigast. Det säljande företaget bör anstränga sig för att stödja 

dessa processer, vilket också är kärnan i deras marknadsföringsarbete. Rent praktiskt innebär 

detta att det säljande företaget anpassar sina egna resurser, kompetenser och processer för att 

stödja och hjälpa kundens värdeskapande process.  Det produktkoncept som dominerar vid ett 

transaktionsinriktat synsätt ersätts därför av en ständigt pågående interaktion mellan säljande 

företag och kund. För att sammanfatta detta skulle man kunna säga att utbytet av en produkt 

mot betalning utgör kärnan i transaktionsbaserad marknadsföring, medan 

relationsmarknadsföring förutsätter en ständigt pågående interaktionsprocess (Grönroos, 

2004). Enligt Benndorf (1987) kommer företag som befinner sig i samma nätverk delvis att bli 

beroende av varandras planer, och bör därför planera resurser och aktiviteter tillsammans. Detta 

är allt annat än lätt, noterar han, och skriver att det i sådant fall kräver en lång inlärningsprocess. 

Detta kan ses som en bekräftelse av vikten att kund och säljande företag använder 

kommunikation och interaktion för att skapa värde, även fast Benndorf inte specifikt talade om 

ett dyadiskt förhållande, vilket är fokus i detta arbete då vi endast studerar kund-

leverantörsrelationen och inte kringliggande aktörer i nätverket. Även Grönroos (2010) talar 

om hur relationer i en B2B-kontext innebär att båda parterna strävar efter att anpassa sina 

processer till varandra.  

 

Värdet i en relationsinriktad process uppstår när kunden interagerar med det säljande företaget. 

Detta är kärnan i relationsmarknadsföring, och vad som skiljer det från transaktionsinriktad 

marknadsföring. En produkt eller tjänst utgör en värdebas som överförs till kund, där den 

värdeskapande processen fortsätter i samverkan med det säljande företaget. Det slutgiltiga 

värdet av det som säljs i relationen realiseras när varan eller tjänsten blir en del av kundens 

interna processer. Utmaningen som det säljande företaget står inför är således att se till att deras 

egna resurser, av vilket slag de vara må, samordnas med kundens interna processer för att 

värdeskapande ska uppstå. Detta värdeskapande bör stödjas av marknadskommunikation, både 

innan processen tar vid och medan den pågår. För att detta ska vara möjligt måste det säljande 
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företaget vara medveten om kundens interna processer och hur de ser på värdeskapande, så att 

de till fullo förstår hur de kan vara en tillgång för kunden. När alla tre processer, 

kommunikation, interaktion och värdeskapande, samverkar, och alla inblandade parter har god 

förståelse för dem, så utövas relationsmarknadsföring (Grönroos, 2004).  

 

En definition av värdeskapande i en B2B-kontext ges av Grönroos (2010): “Value for 

customers means that they, after having been assisted in the provision of resources and or 

interactive processes, are or feel better off than before”. Denna definition betonar vikten av att 

värdeskapande är en interaktiv process, och tar upp att hur kunden upplever saker och ting 

också spelar roll, vilket är något som säljande företag rimligtvis inte kan veta om de inte 

anstränger sig för att kommunicera med sina kunder. Anledningen till att värdeskapande i detta 

arbete inte behandlas som en tredje faktor i samband med kommunikation och interaktion är 

att inget delat värdespanade kan uppstå om inte interaktion mellan säljande företag och kund 

först skett innan dess. Detta hävdar Grönroos (2010), som uttalar sig på följande sätt “Value 

co-creation requires that customer-supplier interaction occur”.  

2.3.2 Kommunikation 

Relationsmarknadsföring är en etablerad del av marknadsföringsforskningen, och har en hel 

del likheter med integrated marketing communication (IMC). Finne och Grönroos (2009) 

kombinerar dessa båda begrepp, och ersätter det med något de kallar för 

relationskommunikation. Problemet, enligt de båda, är att tidigare forskning främst sett till 

kommunikation ur ett perspektiv där det är det säljande företaget som driver integrationen av 

det konsekventa budskap som de sänder ut. Detta är ett synsätt som de kallar för inside-out, där 

företaget inte har ett kundcentrerat perspektiv. De föreslår istället att marknadskommunikation 

bör utgå från vad kunder gör med de budskap som de mottar, istället för att fokusera på 

budskapet i sig, vilket även tidigare forskning på området har föreslagit (Mick och Buhl 1992; 

Scott 1994; Stern 1996). Finne och Grönroos (2009) ger en kundcentrerad definition av 

marknadskommunikation, som är den som vi använder när vi talar om kommunikation i syfte 

att bygga och bibehålla en relation. 

 

”Relationship communication is any type of marketing communication that influences the 

receiver’s long-term commitment to the sender by facilitating meaning creation through 

integration with the receiver’s time and situational context. The time context refers to the 

receiver’s perception of the history and envisioned of his/her relationship with the sender. 

The situational context refers to other elements internal or external to the receiver”.   

 

Relationskommunikation utgår från ett outside in perspektiv, vilket innebär att det inte längre 

räcker att se till säljande företagets interna aktiviteter med att integrera sina 

kommunikationsbudskap, utan kunden som mottar detta, och dennas aktiviteter, ställs i 

centrum. Det är inte det säljande företaget som kan integrera sina kommunikationsbudskap, i 

alla fall inte ur ett outside in perspektiv, utan det är kunden som själv integrerar budskapen och 

tar ställning till dem. Trots detta ligger en del av ansvaret på marknadsföraren, då omfattande 

kommunikationsarbete skapar förutsättningarna som är nödvändiga för att lägga grunden till 

en relation. För att en sådan skall uppstå krävs dock att båda parterna är med på detta. Vidare 

beror budskapets framgång på de tids och situationsspecifika faktorer som inverkar på kunden. 

Finne och Grönroos anger fyra faktorer, historiska faktorer, framtida faktorer, externa faktorer 

och interna faktorer, som kan inordnas på en skala beroende på hur tids och situationsspecifika 



  

20 

 

de är. Detta innebär att när kunden tolkar det marknadsföringsbudskap som mottagits så 

påverkas hur de uppfattar budskapet av de tidsberoende faktorerna historiska faktorer och 

framtida faktorer, samt de situationsberoende faktorerna externa faktorer och interna faktorer 

(Finne och Grönroos, 2009).  Rent konkret syftar kommunikation på ren information som 

formellt eller informellt förmedlas till kund. Denna kommunikation behöver heller inte vara 

ensidig, tvärtom så är tvåvägskommunikation viktig inom relationsmarknadsföringsbegreppet 

(Finne och Grönroos 2009 i Jerman och Završnik, 2012). Företag behöver kunna ta emot 

feedback från sina kunder i samband med att de exempelvis informerar dem om 

avvecklingsbeslutet, de behöver kunna svara på frågor och lyssna på kundernas åsikter, varför 

envägskommunikation inte är tillräckligt för att bygga affärsrelationer utifrån ett 

relationsmarknadsföringssynsätt. Att kommunikation och interaktion hänger ihop inom en 

relationsmarknadsföringskontext illustreras tydlig av det faktum att flera av de uppgifter som 

faller inom ramen för tvåvägskommunikation, såsom att informera, lyssna och svara (Jerman 

och Završnik, 2012), är aktiviteter som är nödvändiga innan en interaktionsprocess tar vid.          

2.3.3 Interaktion  

Evert Gummessons (1987) koncept ”New Marketing”, är en syn på marknadsföringsaktiviteter 

som går bortom grundläggande marknadssegmentering och uppfattningen att marknadsföring 

är något som endast marknadsavdelningen arbetar med. För att det fulla värdet av den vara eller 

tjänst som säljs ska kunna realiseras krävs att interaktion sker mellan säljande företag och kund. 

Centralt för New Marketing är att marknadsföringens viktigaste funktion är att hantera 

företagets relationer, vare sig de behöver skapas, utvecklas eller bibehållas. Teorierna kring 

New Marketing kan användas i B2B sammanhang, vilket Gummesson (1987) klassificerar som 

antingen business marketing eller business to business marketing (Gummesson, 1987). 

 

Det är av yttersta vikt att alla inom de säljande företag som kommer i kontakt med kund eller 

vars arbetsuppgifter resulterar i något som kunden tar intryck av, är medvetna om betydelsen 

av vad det gör för företagets framgång när det kommer till att bygga relationer med kunden 

(Gummesson, 1987). Grönroos (2004) talar om vikten av att integrera alla 

kommunikationsbudskap som skickas ut till kund, något som även Gummesson (1987) 

poängterar. Han identifierar flera olika typer av interaktiva relationer som kan uppstå mellan 

säljande företag och kund. Dessa skulle bland annat kunna vara när köparen och säljarens 

kontaktpersoner interagerar, när köparen och säljarens maskiner och system integrerar med 

varandra eller när köparen interagerar med säljarens fysiska miljö. Alla dessa kontakter som 

kunden har med det säljande företaget är att se som möjligheter att utöva 

relationsmarknadsföring, och har möjligheten att påverka relationen mellan de båda parterna. 

Integrering av dessa budskap är därför av yttersta vikt för att kunna bygga långsiktiga 

relationer, vilket Gummesson (1987) hävdar är extra viktigt när komplex teknologi är 

inblandad eller behovet av ett nära samarbete mellan säljande företag och kund är nödvändigt. 

Vidare hävdar han att interaktiva relationer inte bara handlar om marknadsföringsinteraktioner, 

utan att interaktioner sker på kontinuerlig basis när säljaren använder produkten eller tjänsten 

som säljs. I förlängningen innebär detta att den interaktion som sker mellan kund och säljande 

företag, och hur den upplevs, kommer påverka kvaliteten på relationen. Gummesson (2010) 

ser kvalitet som ett marknadsbaserat begrepp, då upplevd kvalitet handlar om hur nöjd kunden 

är och eventuella interna mått som säljande företag har inte nödvändigtvis inverkar på detta. 

Detta ligger helt i linje med Gummesson (1987) när han talar om vikten av interaktion mellan 
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de båda parterna. Vad som menas med interaktion är på så sätt hur kommunikationen följs upp, 

det vill säga hur företaget väljer att agera och skapa värde för kund.               

2.4 Analysmodell 

Utifrån den teori som presenterats ovan har vi utvecklat en analysmodell, som ska ligga till 

grund för hur frågeställningen besvaras och hur vi mäter relationsförändringen efter 

produktavvecklingen. Modellen har utvecklats med inspiration från delvis Homburg et al. 

(2009), Finne och Grönroos (2009), samt Grönroos (2004), där element har valts ut för att 

konstruera en modell som gör det möjligt att studera produktavvecklingens effekt på relationen. 

Homburg et als. (2009) studie är en kvantitativ studie som studerar hur psykologiska och 

ekonomiska faktorer påverkar relationen vid en produktavveckling, och utgår från kundens 

perspektiv. Vår analysmodell är därför modifierad för att göra det möjligt att förstå hur just 

kommunikation och interaktion påverkar hur kunden upplever att den blivit behandlad. 

Faktorerna från Homburg et als. (2009) analysmodell, i form av företagets kategorisering och 

relationens karaktär innan avvecklingen, är även något som vi tar hänsyn till i vår modell. 

Homburg et al. (2009) modell är tänkt att användas till en kvantitativ analys, vilket inneburit 

att vi endast använt oss av Homburgs modell som ett hjälpmedel. Den konstruerade 

analysmodellen har i syfte att analysera hur kommunikation och interaktion påverkar 

kundrelationen i samband med produktavveckling. Till skillnad från Homburg avser denna 

modell att förstå hur kommunikation och interaktion under processen påverkar relationen 

mellan säljande företag och kund, med ett fokus på det säljande företaget snarare än kundens 

perspektiv. 

 

Figur 1. Analysmodell.  
 

Modellen ovan (figur 1) beskriver kommunikation och interaktion i tre steg vid 

avvecklingsprocessen, vilket är relaterat till Finne och Grönroos (2009) tidsaspekt. 

Kommunikation och interaktion ligger utanför ramen då dessa påverkar alla steg i processen. 

Kommunikation och interaktion har vi valt att dela in i två separata block, då kommunikationen 

syftar på vad man vill förmedla ut till sina kunder och interaktionen syftar till hur företaget 

väljer att agera gentemot sina kunder. Interaktion kan exempelvis innebära att företaget 



  

22 

 

erbjuder andra alternativ, eller söker efter alternativa produkter hos andra producenter, för att 

hjälpa kunden anpassa sig till förändringarna. Kommunikationen avser vad företaget eller 

kunden levererar för meddelande, exempelvis när avvecklingen kommer ske. 

 

 ”Relation innan avveckling ”syftar på hur relationen ser ut mellan de berörda parterna, med 

avseende till interaktion och kommunikation, innan avvecklingsbeslutet fattats. ”Relation 

under avveckling” berör hur företaget arbetar med kommunikation och interaktion under tiden 

som produktavvecklingsarbetet pågår. ”Relation efter avveckling” har att göra med hur 

relationen mellan företag och kund ser ut när produkten har tagits bort. Om de fortsätter att 

handla andra produkter av företaget så finns det fortfarande en interaktion mellan de båda 

parterna, om inte så kan företaget ändå försöka att upprätthålla någon form av relation med den 

forna kunden i hopp om att de kan bli kunder igen någon gång i framtiden.  

 

Enligt modellen så påverkar hur relationen såg ut innan produktavvecklingen relationen under 

produktavvecklingen. Vidare påverkar hur det säljande företaget arbetar med kommunikation 

och interaktion under avvecklingsprocessen hur relationen ser ut efter det att avvecklingen är 

slutförd.  

 

Vad som kan komma att spela en roll i denna process är vilken typ av kund som det avvecklande 

företaget har att göra med. Hur stor och viktig kunden är för företaget kan påverka hur villiga 

de är att anpassa processen efter kundens önskemål och behov. En så kallad nyckelkund 

hanteras förmodligen annorlunda än en kund som inte genererar lika stora intäkter och kan 

antas ha större inflytande. 
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3 Metod 

Inledningsvis kommer detta kapitel att presentera de olika val som gjorts vid utförandet av 

studien. Därefter diskuteras bland annat datainsamling, urval, kriterier och kvalitetssäkring. 

Avslutningsvis förs en reflektion kring vad som kunde gjorts annorlunda för att utveckla studien 

ytterligare. 

3.1 Tillvägagångssätt 

Utifrån litteraturens diskussion kring produktavvecklingens roll i företagets processer, och dess 

betydelse för framgång i en allt mer konkurrensutsatt marknad, samt betydelsen detta har för 

företags relationer, insåg vi relevansen av detta område. Inledningsvis ägnades mycket tid åt 

att sätta sig in i ämnesområdet, både i anknytning till produktavveckling och 

relationsmarknadsföring. Detta för att få en djupare förståelse kring vart forskningen befann 

sig och hur långt den hade nått. Detta var nödvändigt för att identifiera en specifik 

frågeställning för uppsatsen.  

 

För att identifiera hur problemformuleringen och frågeställningen ska besvaras med hjälp av 

relevant teori krävdes en genomgående undersökning av den existerande forskningen kring 

både relationsmarknadsföring och produktavveckling. Litteraturen inkluderade vetenskapliga 

artiklar som är Peer-reviewed, i syfte att säkerställa artiklarnas pålitlighet. Artikelsökningen 

genomfördes med hjälp av databaserna Summon 2.0 samt Google Scholar. De sökfraser som 

främst använts är “product elimination”, “product deletion” och “relationship marketing”. 

Relevant forskning och teori som hittades låg till grund för det teoretiska ramverkets 

utformning, som i sin tur utgör angreppssättet för datainsamling och analys. För att få en 

djupare förståelse för och beskriva hur företag arbetar med produktavveckling och hur starka 

relationer utformas bygger ramverket på relationsmarknadsföringsteori och 

produktavvecklingsteori, som sedan förenas i en analysmodell i syfte att besvara 

frågeställningen.  

 

Relationsmarknadsföringen är ett lämpligt komplement till produktavvecklingslitteraturen, då 

det diskuterar hur ett företag skapar och bibehåller starka relationer, samt hur relationer bidrar 

till ett framgångsrikt företag. De två faktorerna kommunikation och interaktion blev vad vi i 

huvudsak fokuserade på, eftersom Grönroos (2004) lyfter dessa två som bidragande faktorer 

till bra relationer och Homburg et al. (2009) identifierar kommunikation som en faktor i 

produktavveckling och hur det påverkar relationer. På så sätt blev det möjligt att förena de två 

teoretiska ämnesområdena och skapa en analysmodell. 

 

Vidare presenterades studiens resultat, som härleddes utifrån det empiriska materialet som 

identifierats i de transkriberade intervjuerna med hjälp av analysmodellen, som även användes 

som ett verktyg för kategorisering. För tydlighetens skull presenteras fallföretagen separat, för 

att sedan kombineras i ett sammanfattande avsnitt med syftet att kunna poängtera likheter och 

skillnader i resultatet. Kategoriseringen utifrån analysmodellen gör resultatet tydligare 

samtidigt som det underlättar för vidare analysarbete och agerar som ett första steg i denna 

process. 

  

När allt resultat var insamlat påbörjades nästa del av arbetet, analys och slutsats. I detta avsnitt 

analyserades varje delkategori var för sig, för att hitta samband, som avslutningsvis 
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kombinerades för att dra relevanta slutsatser i syfte att besvara frågan om hur relationen 

påverkas av kommunikation och interaktion vid produktavveckling. Dessa slutsatser 

presenterades i studiens näst sista del. Denna följdes av det avslutande avsnittet om studiens 

implikationer samt förslag på vidare forskning inom området. 

3.2 Intervju som metod 

Enligt Bryman och Bell (2015) är valet av intervju som metod det mest vanliga alternativet vid 

kvalitativ forskning. Detta eftersom det möjliggör en hög grad av flexibilitet. Anledningen till 

att vi valde en kvalitativ forskningsansats var att det möjliggör en djupare förståelse av 

ämnesområdet. Denna studie kommer att utformas efter en semistrukturerad intervjuform, 

eftersom denna form skapar möjligheter för mer uttömmande svar än vad exempelvis enkäter 

skulle göra. Det innebär även att det finns möjligheter att ställa eventuella följdfrågor om det 

dyker upp något oförutsett tema under intervjun (Bryman och Bell, 2015, s. 480-481). Då detta 

överensstämmer med vårt syfte så bestämde vi oss för att använda semistrukturerade intervjuer 

relativt tidigt i arbetsprocessen. 

 

Mason (2002) förespråkar att forskare som använder sig av kvalitativa intervjuer bör se över 

två viktiga synsätt som forskningsansatsen grundar sig på, närmare bestämt de epistemologiska 

och ontologiska synsätten. När de två synsätten kombineras ger de forskaren möjlighet att 

undersöka och analysera människors värderingar, kunskaper och livserfarenheter. Detta sker 

genom att lyssna och prata med människorna, samt ställa relevanta frågor som är utformade 

för forskningen. Utifrån ovanstående stämmer detta in på metodvalet i studien, vilket var en 

bidragande faktor till att använda semistrukturerade intervjuer. Inom den kvalitativa 

forskningen menar DiCiccio- Bloom och Crabtree (2006) att just den semistrukturerade 

intervjun är den vanligast förekommande typen av intervju. Den semistrukturerade intervjun 

användes under intervjuerna då den anses vara mer flexibel än den strukturerade 

intervjumetoden. Semistrukturerade intervjuer är uppbyggda med en intervjuguide bestående 

av olika teman, och ett visst antal frågor som forskare kan använda sig av för att behålla fokus 

på det tänkta området som ska undersökas. Dessa behövs ifall informanten exempelvis tolkar 

en fråga alltför fritt eller om intervjun kommer på villovägar (Bryman och Bell, 2015, s. 483-

485).  

 

Vid varje intervjutillfälle närvarade två intervjuare, då vi ansåg att de båda kunde komplettera 

varandra. Det finns fördelar att vara flera intervjuare, en av dessa är att det går att ställa 

förtydligande frågor om någon skulle uppfatta ett svar på ett annat sätt än den andra, och på så 

sätt skapa sig en större förståelse för vad som studeras. Detta kan även medverka till att skapa 

en mer informell atmosfär (Bryman och Bell, 2015, s. 487). Det är dock viktigt när flera 

intervjuare närvarar att alla är överens, samt att de ser och hör saker på liknande sätt, så 

analyserna blir så objektiva som möjligt (Bryman och Bell, 2015, s. 400). För att minimera 

denna risk utfördes en pilotintervju för att testa respondenternas reaktion till frågorna. Under 

intervjuernas gång var en person huvudsakligen ansvarig för att ställa intervjuguidens frågor, 

medan den andre identifierade möjliga följdfrågor och gjorde anteckningar.    

  

Det empiriska materialet samlades in från de tre företagen genom intervjuer, med syfte att 

kunna besvara frågeställningen om hur relationer påverkas av produktavveckling. 

Undersökningsmetoden gör det möjligt att få en djupare förståelse för hur de tre företagen 

arbetar med produktavveckling och hur kommunikation och interaktion påverkar relationen 
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mellan företagen. En intervjuguide baserad på det teoretiska ramverket användes under 

respektive företagsintervju, med relevanta teman för att besvara frågan med utgångspunkt från 

analysmodellen. På så sätt agerade intervjuguiden som ett stöd och en vägledning för att 

utvinna relevant information för analysarbetet. Detta i sin tur innebar att resultatet bidrog till 

att öka kunskapen och förståelsen för hur företagen arbetar med produktavveckling och hur 

kommunikation och interaktion med företagskunder påverkar relationen. Intervjuerna spelades 

in och transkriberades sedan för att möjliggöra en detaljerad och djupgående analys av det 

empiriska materialet 

 

Intervjun är utformad på så sätt att den innehåller både direkta samt indirekta frågor. De direkta 

frågorna ger oss en förståelse för hur verksamheten fungerar. De indirekta frågorna syftar till 

att få en inblick i hur informanten upplever ett visst moment på arbetsplatsen. Frågorna är 

ställda på så vis att de ska besvara de områden där vi saknar kunskap, alternativt för att besvara 

de delar som inte går att läsa sig till i vetenskapliga artiklar (Bryman och Bell, 2015, s. 487-

490). 

 

Frågorna är uppdelade efter teman som grundar sig på Vyas (1993), Grönroos (2004)  och 

Homburg (2009). Varje del från analysmodellen har ett antal frågor som är riktade mot den 

specifika faktorn, för att få ut information om hur företagen arbetar med att påverka dessa 

faktorer. Frågorna följer ingen specifik ordning utan beroende på svaren från informanten kan 

intervjuerna se något olika ut, då vi strävade efter att alltid försöka få processen att gå så smidigt 

som möjligt. Dock följer de olika teman ett mönster genom alla intervjuer för att åstadkomma 

en viss form av struktur och för att kunna bibehålla en röd tråd. Frågorna är inte alltför 

specifika, även fast de följer teman. Detta för att kunna få ut information som behövs för 

efterföljande analys, men också för att undvika ledande frågor. Vi anpassade språket i 

intervjuguiderna efter informanternas kunskapsområde och höll oss till ett relativt vardagligt 

språk för att undvika missförstånd och upprätthålla en informell atmosfär (Bryman och Bell, 

2015, s. 488). Intervjuerna spelades in för att vi inte skulle missa väsentlig information och för 

att undvika felskrivningar. Detta möjliggör ett legitimt analysarbete. Varje intervju gick 

igenom en transkriberingsprocess, som det empiriska materialet härstammar ifrån (Bryman och 

Bell, 2015, s. 494). Varje intervju tog i genomsnitt 45 minuter att genomföra. 

3.3 Fallföretag och urval 

Flera tidigare studier har studerat produktavveckling i finanssektorn (Harness och Harness, 

2004; Harness, 2004; Harness och Norman, 2004) samt inom industri och tillverkningssektorn 

(Hise et al., 1984; Lambert och Sterling, 1988; Vyas, 1992; Avlonitis, 2000; Homburg, 2009). 

Harness och Harness (2004) menar att ytterligare forskning krävs inom fysiska varor, vilket 

var en anledning till att vi valde att använda oss av tillverkande företag som fallföretag. B2B 

relationer är oftast mer djupgående och etablerade än relationer i ett B2C sammanhang 

(Homburg et al., 2009; Grönroos, 1997) vilket medför att konsekvenserna av en rubbning av 

en B2B relation är förhållandevis större än en B2C relation. Detta är den huvudsakliga 

anledningen till att studera produktavveckling utifrån ett B2B perspektiv. Detta innebär att det 

tydligare går att identifiera utfall och mönster, då produktavvecklingens resultat blir mer direkt 

och tydligt. 

 

I denna studie har vi valt att ta utgångspunkt i den operativa nivån, dvs den hierarkiska nivå i 

verksamheten som har direkt kontrakt med kund och har erfarenhet av hur saker och ting 
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verkligen fungerar. Vi utgår inte från företagets VD och ledningsgrupp, utan studerar anställda 

på underordnade hierarkiska nivåer. Visserligen får man anta att exempelvis företagets VD har 

en del kontakter med viktiga kunder, men vi är intresserade av de medarbetare som har väldigt 

regelbunden kontakt med kunderna och har som sina arbetsuppgifter att jobba nära dem på en 

daglig basis. Vi har valt detta perspektiv för att få en förståelse för vad som händer med 

relationen och hur relationen påverkas från personer som har faktisk kontakt med kunder. Att 

studera detta på en högre nivå kan ge en skev bild av verkligheten, då det kan antas att dessa 

personer inte har samma kunskap om kundernas behov och önskemål. 

  

Vi fattade beslutet att en fallstudie var det bästa sättet att besvara uppsatsens frågeställning, då 

det ger möjlighet att jämföra företagen parallellt. Studien utgår ifrån tre fallföretag, där valet 

av företag avgjordes av studiens natur. Med det menas att studera produktavveckling i ett B2B 

sammanhang och hur relationen påverkas på tillverkande företag, eftersom denna distinktion 

inte studerats tidigare. Med andra ord är de företag som studerats tre tillverkande företag, och 

studiens resultat kan tjäna till att identifiera ett mönster för tillverkande företag som inte 

nödvändigtvis är ifrån en specifik bransch. 

  

Vi har valt att studera avvecklingen från företagets perspektiv och inte intervjuat de berörda 

kunderna, då företaget inte kan agera på information som kunderna inte förmedlar. Detta 

innebär att vi strävar efter att förstå hur företaget kan påverka relationer genom interaktion och 

kommunikation med den information som de har tillgänglig. Om relationen i slutändan är 

oförändrad finns det ingen relevans i att förstå kundens outtalade känslor och reaktioner, utan 

det huvudsakliga är att förstå hur företaget arbetade under detta händelseförlopp.     

 

Vi tog kontakt med fallföretagen via mail och telefon, för att boka in möten för intervjuer med 

företagets representanter vars arbetsuppgifter var relevanta för studien. Efter att kontakten var 

etablerad fortsatte vi ha kontakt fram till intervjutillfället, och skickade ut en kortare 

presentation av vårt arbete. Även några av ämnena som skulle behandlas under intervjun 

skickades ut, så att informanterna kunde förbereda sig och ge så utförliga svar som möjligt. 

 

Företag 1 och 3 tillverkar lösningar inom gruv- och industribranschen, där kunderna har behov 

av olika grader av anpassningar. Företag 2 tillverkar lösningar inom frakt- och 

transportbranschen, där olika regelverk mm. på olika marknader gör att olika kunder kan 

behöva en hög grad av anpassning.   

 

Företagsurvalet baserades på hur stort företaget var, detta för att kunna avgöra om deras 

relationer var tillräckligt etablerade för att utvinna någon form av resultat. Risken med ett allt 

för litet företag är att det ännu inte har tillräckligt väletablerade relationer eller vuxit tillräckligt 

för att ha hunnit avveckla en produkt i deras sortiment.  Vi definierar ett stort företag enligt 

årsredovisningslagen 1 kap. 3 § dvs., företaget måste fylla minst 2 av de 3 uppsatta kriterierna. 

Kriterierna är som följer: 

  

- Medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 50. 

 

- Företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor. 
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- Företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor. 

 

Övriga kriterier är att företagen måste vara tillverkande företag, samt verka i en B2B-kontext. 

Företagen bör också ha någon form av produkt som har avvecklats, som inte blivit ersatt av en 

i alla relevanta avseenden likvärdig ersättningsprodukt.  

Urvalet faller in i kategorin ändamålsenligt urval, det vill säga att företag som har avvecklat en 

produkt och fyller de krav som vi lagt upp väljs ut (Bryman och Bell, 2015, s. 435). Det 

ändamålsenliga urvalet kompletteras med ett så kallat snöbollsurval. Ett snöbollsurval är enligt 

Bryman och Bell (2015) en form av bekvämlighetsurval. Viktigt att tänka på̊ är att skillnaden 

mellan de två̊ urvalen är att snöbollsurval syftar till att vi tar kontakt med ett antal informanter 

som är relevanta för studien. Genom dessa informanter skapade vi oss ett större kontaktnät som 

gjorde det möjligt att bli hänvisad till fler informanter (Bryman och Bell, 2015, s. 434). 

Informanterna på̊ samtliga tre företag kom vi i kontakt med via primära kontakter som hjälpte 

oss att ta nästa steg. Företag 2 kom vi exempelvis i kontakt med genom en studiekamrat vars 

släkting innehar en chefsposition på företaget. Denna släkting hänvisade oss sedan till en av 

hans arbetskamrater som han ansåg ha erfarenheter som var relevanta för vår studie.  

Detta arbete studerar tre svenska tillverkande industriföretag som är utspridda i de mellersta 

delarna av Sverige. Anledningen till att det blev just tre företag beror på att vi anser det vara 

tillräckligt för att skapa en bild av hur produktavvecklingen påverkas av kommunikation och 

interaktion. Hur många informanter vi intervjuade på ett enskilt fallföretag berodde på hur 

mycket användbar information vi fick ut av intervjuerna och när vi bedömde att vi nått empirisk 

mättnad. De valda företagen har alla haft en produktavvecklingsprocess som stämmer överens 

med vår definition. Det ger oss en god inblick i vilka effekter som kan ha uppstått i samband 

med produktavvecklingsprocessen. 

I arbetet har intervjuer genomförts med olika individer, däribland säljchefer och 

marknadsansvariga. Anledningen till att det totala antalet respondenter inte blev 9, vilket vi 

först planerat, berodde på ett bortfall där en av respondenterna inte kunde närvara. Lyckligtvis 

hade detta ingen nämnvärd inverkan på resultatet då vi ansåg de andra två intervjuerna gett 

tillräckligt med information.  

Värt att poängtera är att 2 av de 8 intervjuerna som genomfördes var telefonintervjuer. 

Informanterna är tagna från tre olika företag med två alternativt tre vid behov från respektive 

företag i Sverige som alla fyller kraven för arbetet. Företagen är alla tillverkande 

industriföretag, som ägnar sig åt olika former av produktion. Hänsyn till informanternas kön 

eller ålder förekommer inte då urvalet är såpass litet. Dock har hänsyn tagits till vilken position 

informanterna har på företagen, vilket kan ha påverkat deras förståelse för hur 

produktavvecklingsprocessen har gått till samt dess konsekvenser. 

De deltagande respondenterna presenteras nedan och kommer i resultatet indexeras med det 

nummer som delats ut nedan. 
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Respondenter företag 1: 

1. Produkt och industri segment manager – affärsområde norra Europa 

2. Produktspecialist ”indexable drillning” (jobbat inom försäljning) – affärsområde norra 

Europa 

Respondenter företag 2:  

1. Head of product sales engineering 

2. Director bodybuilding partner 

3. Head of market introduction and sales support     

Respondenter företag 3:  

1. Försäljning industriell automatisering 

2. Affärsområdeschef portabel energi 

3. Sales engineer – industriell teknik 

3.4 Analysmetod 

Detta avsnitt kommer att förklara hur den härledda analysmodellen användes i analysarbetet 

för att dra konkreta slutsatser kring hur kommunikation och interaktion påverkar relationen. 

Analysarbetet, samt det erhållna materialet från intervjuerna som utfördes, baserades på den 

utvecklade analysmodellen som presenterades i avsnitt 2.4. Modellen utvecklades genom 

studiens teoretiska ramverk kring produktavveckling och relationsmarknadsföringsteori. Valet 

av teoretisk bakgrund ger oss möjlighet att förstå hur de två faktorerna påverkar relationen vid 

en produktavveckling. Analysmodellen utgår huvudsakligen från två artiklar: Grönroos (2004) 

samt Homburg (2009), och syftar till att kombinera produktavveckling och 

relationsmarknadsföring för att göra det möjligt att studera frågeställningen. Analysmodellen 

används dels för att operationalisera kommunikation och interaktion samt för att ställa 

relevanta frågor som kommer diskuteras i nästa avsnitt. Vidare används analysmodellen för att 

utvinna relevant information och knyta samman alla delar för att utforma ett svar på 

frågeställningen. Analysmodellen gör det även möjligt att dela in studien i olika fragment, för 

att i analysarbetet finna samband mellan dessa och dra relevanta slutsatser. 

    

Alla intervjuerna spelades in med hjälp av en inspelningsmaskin som senare transkriberades i 

separata dokument. Det transkriberade intervjumaterialet stod till grund för studiens empiriska 

material, som senare analyserades med hjälp av den konstruerade analysmodellen. 

Analysmodellen är utformad i syfte att agera tolkningsschema för att empirin ska behandlas på̊ 

ett systematiskt sätt. Intervjufrågorna är utformade så att de i systematisk ordning 
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sammanställer de olika delarna av analysmodellen, och relevanta slutsatser kan dras utifrån 

informanternas svar. 

 

 

 

Händelseförloppet i analysmodellen har tre steg, hur relationen ser ut före, under och efter en 

avveckling. Vi analyserade företagets beteende under avvecklingen genom att dela in det i två 

delar, hur företaget kommunicerar med sina kunder samt hur interaktionsmönstret innan och 

under avvecklingen ser ut. Vidare analyserades kundernas reaktion till avvecklingen baserat på 

hur företaget agerat i det föregående steget. Detta utfördes genom att analysera hur kunden 

kommunicerat sin upplevelse av avvecklingsprocessen. Vi utgår från företagets perspektiv, då 

informationen som företaget nås av och observerar är den enda information som företaget kan 

agera på. Det sista steget i modellen syftar till att förstå hur relationen har förändrats genom att 

studera hur interaktionsmönstret efter avvecklingen utvecklats. Genom att analysera 

avvecklingen på detta sätt blev det möjligt att förstå hur relationen innan avveckling såg ut och 

sedan hur både kommunikation och interaktion påverkat relationen efter avvecklingen. För att 

göra det möjligt att studera avvecklingen och förstå relationsförändringen på detta sätt var det 

nödvändigt att ta hänsyn till vilken typ av kund som berörs av avvecklingen och vilken 

strategisk innebörd denna kund har. För att förstå hur relationen förändrats måste vi först ha 

information om hur relationen innan avvecklingen såg ut samt vara medvetna om att det finnas 

en distinktion mellan hur företaget behandlar olika kunder. Rent praktiskt utförs denna 

analysmetod genom att studera fallföretagen individuellt och sedan identifiera likheter samt 

skillnader i beteende och på så sätt förstå hur relationen förändrats i förhållande till de 

likheterna och skillnaderna.                 

3.5 Val av intervjufrågor 

Intervjuguiden (se bilaga) är baserad på den teori som diskuterats i kapitel 2, där teorierna har 

tolkats i syfte att ligga till grund för våra intervjufrågor. Analysmodellen berör framförallt 

områdena kommunikation och interaktion i ett produktavvecklingssammanhang. 

Intervjuguiden är densamma för alla informanter. Analysmodellen är uppdelad i tre delar, 

företagets beteende, kundens reaktion och konsekvenserna för relationen. Frågorna kring 

kommunikation och interaktion är även de uppdelade enligt detta mönster. De inledande 

frågorna i intervjuguiden syftar till att förstå de två kontrollerande variablerna, 

“kundkategorisering” och “relationen innan elimineringen”. Den första boxen 

“kundkategorisering” syftar till att förstå om det finns skillnader i hanteringen av olika kunder 

och den andra boxen “relationen innan elimineringen” avser om det överhuvudtaget skett 

någon förändring i relationen, eller om relationen är densamma. Frågorna i detta avsnitt av 

intervjun är härledda ifrån Vyas (1993) och Homburg et al. (2009).   

3.5.1 Kommunikationsfrågor som berör företaget 

Frågorna i denna del av intervjuguiden har nära koppling till Grönroos (2004), och knyter an 

till analysmodellen. Den första frågans syfte är att ta reda på vilka kommunikationskanaler 

företaget använder sig, av samt hur långt i förväg kunden blir informerad om 

produktavvecklingen. Detta kan vara betydelsefullt av en rad anledningar, och kan exempelvis 

påverka hur lång tid kunden har på sig att hitta en ersättningsprodukt, eller hur lång tid kunden 

har att anpassa sig till de nya villkor som avvecklingen innebär. Den tidpunkt när kunden 
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informeras har alltså potentialen att påverka kundens upplevelse av avvecklingsprocessen, och 

i förlängningen även relationen till det säljande företaget. Nästkommande fråga syftar på i 

vilken utsträckning företaget har kontakt med kunden under produktavvecklingsprocessen, 

samt vem som sköter den kommunikationen. Frågan bidrar med att ge en förståelse för hur 

företagen kommunicerar med olika kunder, samt om det finns en fortsatt kommunikation efter 

att information om avvecklingen har nått kunden. Nästkommande fråga hänger ihop med den 

föregående, och bygger vidare på samma koncept, men med tydligare fokus på hur företaget 

kommunicerar för att informera kunden om den assistans som de kan ge. Detta har potentialen 

att skapa värde för kunden, och kan påverka relationen mellan de båda parterna. Den sista 

frågan kopplad till denna box i analysmodellen syftar till att förstå hur informationen 

samordnas, och om det finns tydligt uppsatta rutiner för att informera kunder om 

produktavveckling.  

3.5.2 Interaktionsfrågor som berör företagets beteende 

Denna del av intervjuguiden är kopplad till interaktion i förhållande till analysmodellen. 

Frågorna här baserar sig också på Grönroos (2004) samt Homburg et al. (2009). Den första 

frågan syftar till att förstå hur företagen interagerar med sina kunder för att skapa värde, och 

samtidigt förstå graden av djup och bredd som finns i affärsrelationen, det vill säga hur många 

delar mer än den fysiska produkten som ingår i utbytet mellan säljande företag och kund. Nästa 

fråga behandlar företagets verkliga stöd och vad som händer med företagets tilläggstjänster vid 

avvecklingen. Frågan gör det möjligt att ytterligare förstå hur företaget arbetar med att skapa 

värde, som i sin tur påverkar relationen. Nästa fråga syftar till att förstå hur olika kunder 

hanteras utifrån deras position, eller om det säljande företaget hanterar alla kunder på samma 

sätt. Genom att ställa en sådan fråga finns det möjlighet att avgöra om potentiell diskriminering 

har någon inverkan på resultatet. Fråga fyra syftar till att förstå om företagen har någon insikt 

i hur kunderna påverkas ekonomiskt, och den sista frågan bygger vidare på detta, det vill säga 

om hänsyn tas till denna faktor. 

3.5.3 Kommunikationsfrågor som berör kundens reaktion 

Denna del syftar på kundens reaktion till produktavvecklingen. Meningen med dessa frågor är 

att ge en djupare förståelse för hur kunden kommunicerade sitt nöje eller missnöje, och hur 

företaget valt att bemöta det. Frågorna är baserade på Grönroos (2004), där de avslutande 

frågorna syftar till att förstå hur företaget uppfattar informationen som de nås av från kunden.  

 

3.5.4 Interaktionsfrågor som berör konsekvenserna av relationen 

Denna del behandlar konsekvensen av avvecklingen, och frågorna är baserade på Grönroos 

(2004) samt Homburg et al. (2009). Frågorna gör det möjligt att förstå hur företagets agerande 

har förändrat relationen gentemot kund. Den första frågan syftar till att konkret se om företaget 

märkt av någon förändring i hur de interagerar med företaget, samt vilken respons de fått från 

sina kunder. Frågorna ser alltså till relationens kvalitet, om den har förändrats eller om den är 

densamma. Nästa fråga bygger vidare på samma koncept, och bidrar till ett mer uttömmande 

svar genom att skapa en tydligare förståelse för kundens inköpsmönster, förutsatt att kunden 

fortfarande finns kvar.  
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3.6 Kvalitetssäkring 

En viktig led i att bedöma en studies kvalitet är att undersöka dess trovärdighet (Bryman och 

Bell, 2011). Kvalitativa studier brukar kritiseras för att vara alltför subjektiva, svåra att 

replikera, svåra att generalisera och för att ha bristande transparens. I detta avsnitt kommer vi 

att diskutera denna kritik i förhållning till studien. 

 

Subjektivitetskritiken härstammar från att resultat i kvalitativa studier i stor utsträckning 

bygger på forskares osystematiska val av vad som är relevant. Respondenten och de som 

intervjuar kan bygga personliga relationer som i sin tur påverkar hur utfallet av resultatet blir 

(Bryman och Bell, 2011). Vi har kringgått detta subjektivitetsproblem genom att utgå från 

studiens analysmodell för att avgöra vad som är relevant information att presentera. 

Analysmodellen har i sin tur utvecklats med hjälp av i huvudsak två artiklar, Homburg et al. 

(2009), som tar upp hur företag hanterar produktavveckling i ett relations kontext i 

industrisektorn, samt Grönroos (2004), som diskuterar kommunikation och interaktion i ett 

relationsmarknadsföringssammanhang. Dessa artiklar, i kombination med den övriga teorin 

som presenterats, avgör relevansen av informationen. Det är således inte vi själva som väljer 

vad som är relevant, utan det är litteraturen som avgör det. 

 

Angående den personliga relationen med informanterna har detta undvikts genom att ingå 

enbart i en professionell relation, som endast syftar till att ställa frågor som knyter an till arbetet. 

Värt att poängtera är att ingen personlig anknytning till respondenterna existerar. 

 

Replikationsproblematiken vid kvalitativa studier innebär att det är svårt att replikera studien 

och erhålla samma resultat. Detta då kvalitativa studier i stor utsträckning är ostrukturerade och 

bygger på forskarens kreativitet. Det är forskaren själv som avgör om det som studeras är av 

intresse (Bryman och Bell, 2011). Detta tas hänsyn till genom att konstant redogöra och konkret 

beskriva hur insamlingen av resultatet har skett och hur det senare analyserats. Analysmodellen 

är den del som styr studiens gång i form av vilka frågor som ställs och vilken information som 

anses vara av relevans. Detta medför en viss struktur, även om intervjuerna tar en 

semistrukturerad form. Det är värt att poängtera att en studie är svår att replikera eftersom vi 

lever i en föränderlig värld (Bryman och Bell, 2011). Man bör även beakta det faktum att 

analysmodellen är vald från vår egna subjektiva bedömning av vad som är relevant för denna 

studie. 

 

Generaliserbarhet är den tredje kategorin av kritik mot kvalitativa studier. Detta innebär 

huruvida resultaten från en kvalitativ studie kan avspegla alla andra organisationer som verkar 

i en liknande miljö med liknande omständigheter. Kvalitativa forskare genomför ofta studier 

på en del av en population eller ett mindre urval, vilket innebär att svaren som framkommer 

sällan kan representera hela det undersökta området (Bryman och Bell, 2011). Vår studie gör 

inget anspråk på att dra generaliserbara slutsatser, vilket inte heller hade varit fallet om vi 

studerat fler företag eller haft fler respondenter, då en fallstudie inte går att generalisera 

(Bryman och Bell, 2011). 

 

Den fjärde och sista kritiken som framförts berör transparens. Med detta menas hur det går att 

uppfatta vad forskaren gjort och hur de kommit fram till slutsatserna (Bryman och Bell, 2011). 

För att stärka transparensen i detta arbete har vi presenterat genomförandet av studien så 

utförligt som möjligt i tillvägagångssättet i metodkapitlet. Det avsnittet, tillsammans med urval 
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och bortfall samt operationaliseringen, anser vi ger läsaren en god uppfattning angående hur 

studien är genomförd. Vi förklarar och motiverar även hur vi valt att använda oss av 

analysmodellen, och hur vi formulerat frågorna utifrån densamma för att öka transparensen och 

underlätta för läsaren. 

3.7 Etiska aspekter  

På begäran av respondenterna kommer alla som deltar i denna studie att behandlas anonymt. 

Fallföretagen har blivit numrerade företag 1,2 och 3, utan någon specifik ordning.  

 

Vid en kvalitativ studie med intervju som metod är det forskarens plikt att uppfylla ett visst 

antal etiska regler, enligt Bryman och Bell (2015). Att bryta dessa regler, enligt Bryman och 

Bell (2015), kan leda till ofördelaktig behandling av respondenterna samt att 

samhällsforskningen skadas. De etiska reglerna är enligt Bryman och Bell (2015) 

informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

När vi tog kontakt med respektive fallföretag och respondent informerade vi dem att 

deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta intervjun närhelst de önskar, eftersom de 

själva bestämmer om sitt eget deltagande. När kontakt togs med den potentiella respondenten 

uppgav vi information om studiens syfte, för att ge en klar bild över vad intervjun skulle 

behandla. Genom att vara informativ minskar forskaren risken för missförstånd och 

missledande information. Inför varje intervju skickade vi frågorna i förväg så att de kunde 

förbereda sig inför den. Innan vi startade varje intervju frågade vi om det var okej att spela in 

samtalet, samt om informanten ville vara anonym. Informantens anonymitet innebar bland 

annat att vi inte uppger några som helst personuppgifter och att det inspelade materialet enbart 

kommer att användas till uppsatsskrivandet. Med Bryman och Bell (2015) som vägledare ser 

vi att arbetet säkerställer och överensstämmer med de etiska aspekterna, som forskare såväl 

som uppsattsskrivare bör ta hänsyn till inom all sammhällsforskning. 

3.8 Metodreflektion   

En del i arbetet som eventuellt går att kritisera är det faktum att vissa av de intervjuer som 

utfördes skedde via telefon. Detta kan ha haft en inverkan på resultatet, då det inte är lika enkelt 

att interagera med respondenten på telefon som det är ansikte mot ansikte. Över telefonen är 

det inte möjligt att uppfatta ansiktsuttryck, kroppsspråk och annat som är en viktig del av 

mänsklig kommunikation utöver tal och skrift.  Trots att dessa intervjuer utfördes via telefon 

gav de oss ändå värdefull information som sedan används i analysarbetet.  

 

Under intervjuerna framstod det stundtals som om vissa intervjufrågor inte var tydligt 

formulerade.  Respondenterna kunde i vissa fall finna oklarheter kring vad som menades med 

frågorna. Detta ledde till att vi fick förklara frågorna mer utförligt, för att göra det möjligt för 

respondenterna att svara på det som vi ämnade att undersöka. Tack vare den semistrukturerade 

intervjuformen var detta inte ett alltför stort problem, dock hängde det på vår personliga 

kompetens att styra respondenten tillbaka i rätt riktning. Trotts missuppfattningar förstod 

respondenterna i regel vad vi menade efter att vi förklarat frågan/frågorna lite närmare, och 

kunde ge oss relevanta och insiktsfulla svar. Svårtolkade frågor kan vara ett problem om 

studien ska replikeras, då det hänger på intervjuarens förmåga att styra respondenten. 
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Denna studie studerar en förändring som redan skett, i form av att studien syftar till att förstå 

vad som händer med relationen efter en produktavveckling skett. Att i efterhand studera ett 

sådant händelseförlopp med denna metod där informationen förlitar sig på respondenternas 

minne av händelserna,  

 

De intervjuer som utfördes för att besvara denna studies forskningsfråga studerar en förändring 

i relationer som redan skett, som respondenterna återger för oss enligt bästa förmåga. Detta är 

inte en tidsstudie där vi själva är med och studerar hur företagen hanterar ett händelseförlopp 

som sker i realtid. Om det senare varit fallet hade vi kunnat få en bättre förståelse för alla 

aspekter av processen, eftersom vi själva är där och observerar och inte förlitar oss på våra 

respondenters utsago. Att utföra studien på det viset var dessvärre inte möjligt då  kursen endast 

varar i ett halvår och produktavvecklingsprocesser, enligt vad våra respondenter informerat oss 

om, tenderar att ta allt ifrån ett halvår till två år.   
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4 Resultat  

I detta kapitel presenteras resultatet av de utförda intervjuerna i citatform. Företagen 

presenteras individuellt med en kort introduktion till hur företagens processer ser ut. Vidare 

delas resultatet in enligt den tidigare konstruerade analysmodellen.  

4.1 Företag 1 

4.1.1 Företagets avvecklingsprocess   

Det framkom oklarheter under intervjun kring huruvida företaget har en avvecklingsprocess 

eller inte, där en av respondenterna påstår att det finns en process och den andra att det inte gör 

det. Det finns dock ett system och rutiner för när en produkt ska avvecklas. Varje produkt i 

sortimentet har en siffra som indikerar hur aktuell produkten är och varnar för om det finns en 

produkt som snart kommer att avvecklas på grund av olönsamhet eller andra faktorer. Detta 

system används för alla produkter på artikel-nivå, och syftar till att företaget och säljarna i god 

tid ska kunna identifiera produkter som ska fasas ut och informera kunden om detta. Processen 

sker löpande över tid och när en produkt är aktuell för avveckling tar det i regel mellan 1-2 år 

att genomföra processen.  

 

Två gånger per år introduceras nya produkter hos företaget, och i samband med denna 

introduktion sker en avveckling av de produkter som enligt livscykel-systemet (LCS) inte 

längre är aktuella. Den nyintroducerade produkten behöver inte nödvändigtvis vara ett 

substitut, utan kan vara en helt ny produkt eller vara nära besläktad till den avvecklade 

produkten. Systemet fungerar som en form av varningssystem fram till dess att produkten ska 

avvecklas, och är inte att se som en vägledning för hur avvecklingsprocessen ska gå till.  Detta 

tydliggjordes under den andra intervjun med en av företagets anställda.  
 

”ut mot kund så jobbar vi ju med information och olika former av lagerstatus och 

produktstatus [...] Det är inte en process ute hos kund att verkligen ersätta den avvecklade 

produkten med en ny, det saknar vi. Det kan jag ärligt svara.” [2] 

 

 
Figur 2. Egen modellering av hur avvecklingsprocessen ser ut.  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Figur 2 är en egenkonstruerad modell som visar hur avvecklingsprocessen ser ut hos företaget. 

Av respondenternas svar att döma saknas det exakta rutiner kring hur processen ska hanteras 

efter att avvecklingsbeslutet tagits. Informationen förmedlas under processen till alla 

inblandade på ett relativt bra sätt, trots bristen på fasta rutiner, något som kommer presenteras 

nedan. Denna process kan se olika ut beroende på vilken typ av kund det handlar om. Företag 

1 har huvudsakligen tre segment, där ett av segmenten är såpass reglerat av lagar och 

säkerhetsrutiner att produkter inte kan eller får avvecklas hur som helst, vilket kan försvåra och 

fördröja avvecklingsprocessen.      

4.1.2 Relation innan avveckling - Kommunikation 

Kommunikationen hos företag 1 är relativt standardiserad, det finns både formella och 

informella kommunikationsrutiner. Som nämnts innan saknas det fullkomliga ansvarsområden 

eller rutiner för hur och när kommunikationen ska ske. Säljbolaget eller säljaren är de som 

ansvarar för att kunden informeras om att en avveckling ska inträffa, ”vilket oftast sker i 

samband med att en ny produkt introduceras varje 2 år” [1]. Stora kunder blir oftast 

informerade ”face-to-face” [2], medan mindre kunder antingen får ett mail eller blir uppringda 

per telefon. Oftast sker informationsutbytet 1-2 år innan produkten försvinner från sortimentet, 

för att kunden ska ha tid att anpassa sig, alternativt hitta ersättningar. Säljarna är de personer 

på företaget som sköter all kommunikation med kunden, och det är säljarna som informerar om 

eventuella förändringar. Som nämnts tidigare framgår det inte helt tydligt att säljarna måste 

informera kunden vid en exakt tidpunkt att avvecklingen ska ske utan, ”det sker bara”[2]. Värt 

att poängtera är att alla kunder alltid blir informerade vid någon tidpunkt innan avvecklingen, 

det är endast tidshorisonten och hur informationen kommuniceras som kan variera.         

 

”Den externa kommunikationen skulle behöva förbättras [...] säljaren kan göra egna 

bedömningar av viss information och den kan bli förändrad eller otillräcklig beroende på att 

man väljer att inte säga vissa saker [till kund] [...] varje person [säljare] ansvarar sälja för 

att information nås ut. [...] Det är inte ett ansvarsområde som står nedskrivet att säljaren 

alltid ska informera om” [2] 

4.1.3 Relation innan avveckling – Interaktion  

Företag 1 har i regel bra relationer med sina kunder, vilket kan göra avvecklingsprocessen mer 

komplex, då konsekvenserna för kunden blir större. Enligt en respondent har de en ”mer 

partner än köpare säljare” [1] relation till sina kunder. Hur intensiv denna interaktionsprocess 

är beror på kundens storlek, det vill säga om det är en liten eller stor kund. Större kunder har 

fler element i sin relation till företaget och kan vid en avveckling i vissa fall få skräddarsydda 

lösningar och en längre tidshorisont för reservdelar, något som inte erbjuds till mindre kunder.  

 

Historiskt sett har företaget tillhandahållit reservdelar i upp till 10 år, något som respondenterna 

anser vara ett dyrt åtagande, men hur lång tid efter avvecklingen reservdelar finns tillgängliga 

kan variera. När en produkt avvecklas sker det oftast för att låta en ersättningsprodukt träda 

fram, och det handlar främst om att sälja in den nya produkten och bibehålla sina tidigare 

kunder. När ett substitut inte existerar, eller om det inte finns en tydlig ersättningsprodukt som 

fyller samma funktion kan de, som tidigare nämnts, erbjuda skräddarsydda lösningar. Men 

detta sker endast om de anser att kunden är viktig nog för företaget. Vid en avvecklingsprocess 
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brukar oftast stora och viktiga kunder besökas av de säljare som har kontakt med dem, där de 

håller ett möte med alla hos kunden som påverkas av avvecklingen. “Det här är vår plan, hur 

ska vi tillsammans kunna lösa detta?”[1]. Säljaren talar om vad avvecklingen kommer 

innebära och försöker involvera dem i att ta fram en gemensam lösning som alla parter kan 

acceptera. “Det är inte en enkelriktad kommunikation”[1].     

 

Enligt respondenterna strävar Företag 1 efter att alltid agera i kundens intresse i dessa 

situationer, genom att stödja kunden med att hitta andra alternativ eller olika lösningar. Detta 

för att försöka lindra konsekvenserna av avvecklingen för kundens del. I vissa sällsynta fall 

kan det vara så att företaget rekommenderar att de köper en lösning från en konkurrerande 

tredjepartstillverkare, när alla andra alternativ misslyckats.   

 

I många fall finns det olika typer av tilläggstjänster utöver den fysiska produkten, detta för att 

skapa mervärde för kunden. Tilläggstjänsterna kan bland annat inkludera olika servicetjänster, 

teknologisk hjälp, med mera. I många fall kvarstår dessa extratjänster när en produkt avvecklas 

”man glömmer inte bort kunden”[2] och support-tjänsterna finns alltid kvar. Säljarna jobbar 

med att uppfylla kundens behov genom att lyssna på vad kunden behöver och tillgodose det 

behovet. Dock kan det i vissa fall vara svårt att leva upp till kundens krav och önskemål. 

Företaget har i regel god insikt om vad deras större kunder vill ha och behöver, eftersom de har 

en omfattande kontakt och utbyte av information med dem. Detta innebär att de kan anpassa 

avvecklingen till kundens specifika karakteristika. 

 

”Det ska vara regelbunden kontakt med alla kunder, men intervaller [kan variera], stora 

kunder kan ha fysiskt besök varje vecka, små kunder kanske fysiskt besök är en gång i 

kvartalet [...] om det är kvartalsvis besök så kan det ändå vara så att kunden vill ha 

någonting utfört mellan den tiden eller tills nästa besök och det handlar om att göra 

hemläxan många gånger”[1]  

 

Vad detta betyder är att mycket energi läggs ner på att förstå kundens behov, för att de sedan 

ska kunna uppfylla det behovet. Att besöka stora kunder regelbundet ger en djupare förståelse 

och en mer omfattande relation än vad de möjligtvis har med de lite mindre kunderna, dock 

finns en vilja att även sätta sig in i deras behov, förutsatt att detta inte kostar mer än vad 

kunderna bidrar med till företagets räkenskaper.   

4.1.4 Relation under avveckling  

Hos företag 1 är det i huvudsak säljarna som har kontakt med kund, vilket även är fallet under 

produktavvecklingsprocessen. Denna kontakt sker mycket regelbundet, ibland dagligen för de 

större och viktigare kunderna. 

 

“Vi har ju också tight kundkontakt dagligen... Det är alltid säljaren som tar första 

initiativet…”[2]  

 

Företag 1 finner det svårt att identifiera kundernas reaktioner, då dessa inte alltid är uttalade 

och kunden av olika anledningar inte väljer att kommunicera hur de upplever processen. Det 

finns dock en möjlighet att urskilja stora kunder från små, och hur deras reaktioner varierar.  
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“Oftast är det färre reaktioner från mindre kunder [...] dom större kunderna reagerar mer 

eftersom att dom ser en större ekonomisk kostnad.”[1] 

 

Hur en produktavveckling kommuniceras är enligt respondenterna av stor betydelse för att 

bevara kundrelationerna efter avvecklingen. I vilken grad kunden förlitar sig på företaget och 

är beroende av dem avgör hur de lämpligast kommunicerar detta beslut. Stor kunder bör alltså 

inte hanteras på samma sätt som små.    

 

“Om du bara skickar ett brev till en kund att nu tar vi bort den här produkten, det kanske 

funkar hos de små kunderna, men hos de stora krävs oftast någon form av 

handpåläggning”[1].    

 

De flesta kunderna har förståelse för att en produkt avvecklas, dock finns det kunder som har 

mindre förståelse för denna process.  

 

“Det var lite telefonsamtal: jaha det här finns inte kvar i katalogen vad ska jag göra nu då? 

då får vi försöka styra in dom på en annan produkt”[1] 

 

Enligt respondenterna tycks det vara så att ju mer energi som läggs på specifik kund, och ju 

bättre samarbetet mellan kund och företag är, desto bättre förståelse har kunden och responsen 

till en avveckling blir mer positiv. Reaktionen kan även påverkas av vilken typ av produkt som 

ska avvecklas. Vad som alltid tycks förenkla den processen är tidshorisonten, “ju tidigare vi 

startar en dialog ju enklare kommer det att gå i slutändan”, “Kund som i sen tid blir 

informerad om en avveckling blir irriterad”[1].  

 

Det är sällan som en kund är fullständigt osympatisk till avvecklingen “det är sällan vi har 

arga kunder”[1]. Mycket tycks bero på säljarnas kompetens, och hur säljarna med sin 

erfarenhet lärt sig kommunicera med kunden för att undvika missnöjdhet. “Relationen brukar 

aldrig försvinna, jag har faktiskt inget sånt exempel”[1].   

 

För att knyta an till det som skrevs inledningsvis så finns det fall där relationen kan försämras, 

men detta är något som det är svårt för företaget att veta. “Det är information som vi oftast inte 

vet”[1]. Kunden kommunicerar inte alltid sin missnöjdhet, utan kan helt enkelt gå över till en 

konkurrent utan att Företaget har en insikt om detta, “det är något vi inte vet i så fall”[2].  

 

Sammantagsvis kan man konstatera att det finns element av kundens reaktion till avvecklingen 

som företaget inte har information om, då denna inte kommuniceras av kund. Majoriteten av 

kunderna har dock någon grad av förståelse för avvecklingen, och accepterar beslutet. Även 

om alla kunder inte kommunicerar sina känslor kan de ändå känna sig missnöjda i och med 

avvecklingen, och stora kunder tycks vara de som kommunicerar mest till företaget. Detta, 

enligt respondenterna, beror på att avvecklingar leder till mer allvarliga konsekvenser för större 

kunder, men på grund av den nära relationen som de oftast har med sina större kunder så visar 

dessa oftast förståelse för beslutet och accepterar det.  

4.1.5 Relation efter avveckling.   

Företag 1 upplever oftast att majoriteten av de kunder som gått igenom en avvecklingsprocess 

fortfarande har en relation med företaget, men som nämnts i föregående avsnitt är det svårt att 
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avgöra hur den relationen utvecklats. Kundens inköpsmönster brukar vara oförändrat i 

förhållande till innan. Mycket hänger på vem som har bäst produkter och det kan inträffa 

incidenter då man förlorar en kund på grund av detta.  

 

“vi kan tappa affärer till en konkurrent som har bättre prestanda på grund av att vi har en 

konverteringsprocess”[1].  

 

Respondenterna konstaterar att när en produkt tas bort så öppnar man upp sig mot sina 

konkurrenter ”det är en medveten risk vi tar” men “det är alltid en fördel [att ha en nära 

relation till kunden]”[1]. Som sagt så kvarstår oftast relationerna, det är ytterst få fall då ett 

företag avslutar sin relation. Det kan även bero på det faktum att företaget har en så pass stark 

marknadsposition att det är svårt för andra företag att konkurrera med deras erbjudanden. 

“Oftast har vi dom bästa produkterna och går vinnande ur matchen”[1].  

 

Respektive intervju påpekar att det alltid krävs både kommunikation och interaktion (översatt 

i vår kategorisering av dessa) för att en avveckling ska vara framgångsrik ur ett 

relationsperspektiv.  

 

“Det viktigaste är att informera, den absolut vanligaste anledningen till irritation är ju när 

man inte är informerad [...] ett negativt svar är ändå ett svar”[2]. 

 

Här syftas det på att brist i den kommunikativa delen av avvecklingen kan innebära att 

relationen i slutändan drabbas. Det framgår inte att relationen upphör, men vad som framgår är 

att det kan innebära att kunder övergår till konkurrenter. Det finns ett ytterligare stödjande 

element i form av vad som händer efter informationsutbytet.  

 

“Att föreslå en aktionsplan är nästan obligatoriskt, att bara informera och därmed basta, då 

är du rökt, man måste ha beredskap för ett antal scenarion”[2].  

 

Här byggs det vidare på föregående citat, det måste hända något efter informationen nått 

kunden. Att endast informera är otillräckligt och relationen kommer, vilket en av 

respondenterna varnar för, att gå förlorad “då är du rökt”. Det måste finnas någon form av 

stöd, underhåll eller lösning för att kunden ska vara helt nöjd. Även om det är ett negativt 

meddelande som framförs så kan relationen kvarstå om någon form av uppföljning sker, annars 

går relationen förlorad. Kunden kan helt enkelt känna någon form av misskötsel om dels 

informationen inte kommuniceras i tid samt att ingen plan finns uppsatt efter det att 

informationen har förmedlats.  

4.2 Företag 2 

4.2.1 Företagets avvecklingsprocess  

Av vad som kunde utläsas från intervjun fanns ingen direkt uttalad process för 

produktavveckling “det är en underrubrik”[1]. Snarare ser man en avveckling som en enskild 

process, som oftast sker i samband med en nyintroduktion, och det är den processen som styr 

avvecklingen. Det finns dock vissa planer och rutiner för hur en avveckling går till.  
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Figur 2 - Produktlivslängd  
 

Figur 2 illustrerar hur företaget arbetar med att avveckla och att introducera en ny produkt. X 

står för den produktlinje som representerar produkten som ska avvecklas, och Y för den produkt 

som ska introduceras (behöver inte vara ett substitut). X-axeln representerar tiden som passerat, 

vilket kan variera beroende på produkt, och y-axeln representerar hur stor volym som säljs av 

den specifika produkten. Företag 2 strävar efter att successivt minska volymen i en jämn takt 

för produkt X samtidigt som volymen ökar för produkt Y genom marknadsstimulering på olika 

sätt. Sjunker volymen alltför snabbt på produkt X trycker man upp den igen genom att 

introducera temporära specialversioner av produkten för att hålla volymen jämn. Om volymen 

ökar sker samma respons för att sänka volymen genom prisökningar. Med tiden försvinner 

produkt X och blir fullständigt avvecklad och den nya produkten Y (som inte nödvändigtvis är 

ett substitut till X) tar över. Företaget strävar efter att övergången ska vara så naturlig som 

möjligt “Helst ska det inte märkas”[2]. I allmänhet brukar företaget ha god insyn i framtida 

produktion och planering “Vi är styrda ett år i förväg”[1]. 

 

Företag 2 har en huvudsaklig segmentering av sina kunder som baseras på vilken typ av kund 

det är och vilken produkt den kunden köper in. Vidare delas dessa kunder in i mindre 

strategiska fördelningar i form av “stora eller små kunder”[1] och det nämndes något om “the 

big 8” dock “Är [de] nog inte 8 längre”[2]. Detta är en kort introduktion till hur den generella 

verksamheten fungerar, hur företaget specifikt arbetar med sin kommunikation och interaktion 

presenteras nedan. Något som är värt att ha i åtanke är att denna verksamhetssektion är djupt 

påverkad av regelverk och kundanpassningar “och ingen produkt är sig den andra lik”[2].  

 

4.2.2 Relation innan avveckling – Kommunikation 

Vad gäller kommunikationen från företaget till kunden och hur man hanterar denna, brukar 

avvecklingsbeslutet kommuniceras till kund 1 ½ till 2 år innan produkten i fråga avvecklas. 

Värt att poängtera är att detta tidsspann är så gott som nödvändigt, då det i denna industri är en 



  

40 

 

“nära konsekvens”[1]. Innan själva beslutet är taget har företaget en kontinuerlig kontakt med 

sina kunder för att hålla dem informerade om hur läget ser ut. Under intervjun diskuterades ett 

specifikt fall där en produkt som en kund köpt in avvecklades utan att ett substitut till produkten 

existerade. Orsaken till att företaget drog sig ur avstår vi från att kommentera och fyller ingen 

funktion till resultatet, avvecklingen skedde helt enkelt på grund av vissa externa 

komplikationer och regeländringar. Vidare kommer detta fall benämnas “fall X”. I fall X var 

kunden fullt medveten om företag 2s svårigheter och implikationer även innan beslutet kom att 

avveckla produkten. Det var en fortgående dialog mellan kunden och företaget som fördes fram 

tills dess att det sista beslutet tagits. Detta exempel ger en översiktlig bild av hur företaget 

arbetar i sin kommunikationsstrategi. Värt att poängtera är att kunden i detta fall var en stor 

kund som verkar i mer än en stad och ett land.  

 

I generella termer har företaget ett relativt välreglerat tillvägagångssätt för hur medarbetare 

kommunicerar och arbetar.  

 

“som McDonalds, alla känner igen McDonalds, på samma sätt har vi något som kallas [X], 

det är som en liten bok som talar om allt ifrån hur en skylt ska se ut till hur du ska bete dig, 

vilka språk du ska kunna”[2]. 

 

Det finns således riktlinjer för hur man ska hantera olika situationer, i detta fall en avveckling. 

Det ses till att alla kunder blir informerade och att alla kunder nås av samma information oavsett 

storlek på kunden. Kort sagt har företaget en förståelse för kunderna och konsekvenserna av en 

avveckling och vill informera kund. Om det ske en miss i kommunikationen kan det ha en stor 

betydelse. 

 

“Jag skulle vilja jämföra det med att någon får sparken, man måste ta dialogen, alla pros 

and cons för att ingen ska hamna i sticket”[2].    

 

4.2.3 Relation innan avveckling - Interaktion 

 

“Om man tar de här stora drakarna (kunderna) som är aktiva i flera länder, så försöker man 

naturligtvis jobba med dom synergier och kanske har samtal på huvudkontors-nivå”[2]. 

 

Här finns en distinktion mellan hur stora kunder hanteras och hur mindre kunder hanteras. De 

större kunderna har en mer interaktiv roll i hur man utformar relationer till skillnad från den 

mindre kunden. Företaget har börja tänka utifrån ett “utifrån in perspektiv”[1], där 

utgångspunkten är kunden. Det finns dock ett element av att kunden alltid måste vara lönsam 

och företagets egna intressen ses över. Ett mål som företaget har är att “göra kund lönsam” 

och att “maximera kundens lönsamhet”[1]. I allmänhet har företag 2 en insikt i hur deras 

kunder drivs och vad som påverkar kundens balansräkning och försöker stödja kunden så väl 

som sin egna utveckling med de produkter som plockas fram. Som nämnt innan “ingen produkt 

är sig den andra lik”[1] tyder på att det finns en tydlig adaption till vad kunden behöver.  

 

“Sen många år tillbaka är grundförutsättningen att kunna kund och kundens affär och vad 

som driver kundens balansräkning”[1].  
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“våra [medarbetare] vår kompetens [...]” det är dom som ska lösa kundens behov”[2].  

 

“är det någon som kan [företag 2:s] produkter så är det [företag 2] folk. då försöker vi sälja 

in en peace of mind [...] vi tar hand om det här åt dig”[2]. 

 

Detta tyder på att det finns ett driv i verksamheten att lösa problem som kunden har med hjälp 

av stöd och kompetens. Företag 2 erbjuder olika typer av kringtjänster till sina produkter, såsom 

service och support, för att lösa eventuella problem eller frågor som kan uppstå. Det finns även 

en finansiell amorteringsplan som är anpassad efter specifik kund. 

 

“finansiering exempelvis [en produkt som är säsongsbaserad] kan vi lägga upp en 

amorteringsplan för [kund] som är anpassad efter kundens intjäningsförmåga”[1]. 

 

Detta innebär att företag 2 anpassar sin betalningsplan, perioder då kund tjänar mer betalar den 

mer, och perioder då kunden tjänar mindre betalar den mindre. Detta tyder även på att företaget 

har en insikt i kundens interna processer och på detta sätt stödjer kunden. Vidare kan det från 

intervjuerna utläsas att stora kunder kan ha en påverkan på hur och när en produkt avvecklas. 

“Vi svängde runt tillsammans som till sist ledde till ett bättre kunderbjudande”[1]. Värt att 

poängtera är dock att det alltid är inom en ram för avgränsningar. 

 

“kravet finns ju att långsiktigt ska vi ha en lönsamhet, kortsiktigt kan vi definitivt ta en 

förlust”[1].  

 

När en produkt avvecklas är det viktigt för kunden att hitta andra lösningar som passar, inte 

nödvändigtvis ett direkt substitut men något som kan stödja kunden. 

 

“Tyvärr käre kund har vi ingen lösning för den här produkten som är lönsam för oss båda, 

men de här och de här etc. vi vill ju fortfarande ha kvar relationen med den kunden”[2].  

 

Många av de kunder, specifikt de stora kunderna, verkar i en internationell miljö, vilket innebär 

att en kund inte endast betyder en produkt och ett land utan det finns möjlighet och potential 

för utvidgning.  

 

“Med kunder som man har en stark relation till, och där det finns potential, kan det ske 

kompromisser”[1]. 

 

4.2.4 Relation under avveckling  

Det framgick under intervjun att det uppstår en viss bitterhet bland kunderna när en produkt 

avvecklas. “visst finns det mått om bitterhet”[1]. Det framgår även att trots bitterheten finns 

det en kommunicerad förståelse hos kunderna för varför produkten ska avvecklas och att det 

finns andra lösningar till situationen. Angående frågan om det ställs några krav från kundens 

sida blev svaret “vi lägger de kraven på oss själva för att kunden ska vara så skadelös som 

möjligt”[2]. Några specifika krav mer än att kunden förväntar sig att exempelvis reservdelar 

ska finnas var ytterst ovanligt. Kraven från kund är oftast de krav som ställs i samband med en 

ny produkt snarare än produkt som avvecklas, den processen förväntas vara självklar med 

avseende till vilka krav som bör hållas och som hålls. Som tidigare nämnt är företaget reglerat 
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av många olika typer av lagar och standarder kopplade till produkten ifråga. “först lagkrav, sen 

krav från huvudmän och sen har du operatören som har sina önskemål”[1]. Kort sagt finns 

det en besvikelse mer än missnöjdhet baserat på den förståelse som kunderna har för 

avvecklingen.   

4.2.5 Relation efter avveckling   

“Även fast vi inte har en produkt för tillfället som vi kan erbjuda så vill vi inte sabba den 

relationen och att det här ska bli en budbärare, att vi är ett företag som man inte kan lita 

på”[1]. 

 

Detta citat summerar hur företaget ser på sina relationer till kunden. Även om det inte finns en 

produkt att sälja till dem i nuläget, så kan det dyka upp något i framtiden, och av den 

anledningen vill man bibehålla relationen. För att återgå till fall X var detta ett exempel på hur 

en relation till en kund förblev intakt även om produkten avvecklades helt. Detta var en stor 

kund som verkade i många delar av världen, och när produkten avvecklades i en stad hade man 

möjlighet att sälja en ny lösning till samma kund i en annan stad, relationen var på så sätt 

fortfarande vid liv. Som nämnt tidigare kan detta liknas vid att en produkt inte är lika med en 

kund, har man en god relation med sina kunder så behöver inte en avveckling betyda att kunden 

också försvinner.  

 

Det är dock inte varje gång som en avveckling leder till ett sådant resultat som ovan “ibland 

blir det bättre, ibland sämre”[2]. I vissa fall uppstår missförstånd i kommunikationen, eller så 

finns det inte längre ett win - win samarbete, och man beslutar sig för att gå skilda vägar. Det 

finns fall då man inte hittar lösningar som passar båda parter, det behöver dock inte betyda att 

relationen går förlorad för alltid. Vad som tycks vara den viktigaste faktorn enligt företaget 

själva är att alltid sträva efter “att ha en dialog”[2] med kunden för att hålla relationen levande.        

4.3 Företag 3 

4.3.1 Företagets avvecklingsprocess  

På företag 3 tycks det finnas en process för hur man ska gå tillväga för att fasa ut produkter, 

men att denna process inte används i särskilt stor utsträckning. Ingen av respondenterna 

använder denna process vid produktavveckling, utan de är av den åsikten att avvecklingen sköts 

bäst på olika sätt, från fall till fall, då det rör sig om kunder och produkter med vitt skilda 

karakteristika. 

 

”Jag får svara…ifrån perspektivet på ett säljbolag…vi har ingen process för 

produktavveckling, det har vi inte”[2] 

 

Övriga två respondenter är övertygade om att en process finns på plats, men de använder den 

inte utan ser produktavveckling som något som löses från fall till fall. 

 

”Det finns en process…Den hängs ihop individuellt, det beror på vad det är för något som 

ska avvecklas…Är det en produktserie som avvecklas eller är skälet att det kommer en ny 

generation…då är det en typ av process…om produkten helt och hållet försvinner utan 

ersättning…då är det ju andra saker som måste tas hänsyn till”[1] 
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“Jag tror inte att vi har en gängse rutin [på företag 3] hur exakt det ska gå till egentligen, 

förutom att vi får meddelanden från produktbolagen…sedan är det upp till varje säljbolag att 

kommunicera ut till kund. Hur man gör, det tror jag är vitt skilt hur det går till, den 

processen, även om det säkert står i någon ”#¤% bok hur man ska göra så gör nog alla på 

sitt eget lilla sätt. Det är min uppfattning i alla fall” [3].     

 

Ingen av respondenterna efterfrågade en mer allmängiltig och operationaliserbar process för 

produktavveckling, eller ens en förbättring av de riktlinjer som de hävdade att de redan hade. 

Vi är av intrycket att de mesta tycker på att en formaliserad process för detta, eller i vart fall 

den som finns på plats i nuläget, är formalia som måste göras men egentligen inte är så relevant 

för deras arbete, vilket går att utröna av vad en av respondenterna sa angående en process för 

produktavveckling:  

 

”Nej, det finns inte någon sådan, förutom att vi följer ett mönster, och det är mest för 

kundens skull…” [3]  

 

4.3.2 Relation innan avveckling - Kommunikation  

Hos företag 3 är alla respondenter så gott som ense att kommunikation är av yttersta vikt när 

det gäller att hantera kundrelationer, i synnerhet i samband med produktavvecklingar. Denna 

kommunikation kan dock se lite olika ut. Kommunikation förekommer både formellt och mer 

informellt, ansikte mot ansikte samt genom meddelanden och utskick. ”Kommunikation är A 

och O [upprepas flera gånger under intervjun]”. ”Hemligheten med försäljning är 

kommunikation.”. 

 

“Det är jätteviktigt [med kommunikation], det får inte bli stopp på [kundens 

produktionslinjer]. Det kostar ju flera miljoner i timman.” [3]   

 

Respondenterna gav på sina håll motstridiga svar angående exakt hur en avveckling 

kommuniceras till kund och hur tidigt dessa blir varskodda om vad som är i görningen. Värt 

att poängtera är att de som intervjuades jobbade på olika avdelningar hos företag 3, som 

tillverkar olika produkter med olika karakteristika, och att detta kan vara en anledning till varför 

deras svar uppvisade sådana skillnader. På grund av sekretessbehovet kan vi dessvärre inte gå 

in på vilka olika avdelningar det rörde sig om. 

 

”Om vi kommer med ett brev och [säger] att den här produkten försvinner i nästa kvartal, då 

har vi liksom misslyckats…det funkar inte så…då har vi inga kunder kvar.” [1] 

 

”Mail skickar vi nog aldrig ut [för att informera om produktavvecklingar]”… [det är istället] 

ett fysiskt möte eller att man tar det på telefon, beroende på var man finns placerad ” [2] 

 

Det gör vi nog i ett första skede [skickar brev till kund med avvecklingsbesked]…så att de ska 

kunna lägga ut det på sitt intranät och börja fundera…hur man ska gå till väga, sedan på 

teknikmötet, då brukar man också presentera, det här kommer slussas ut.” [3] 
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Att den fysiska aspekten är viktig betonas av respondenterna, men det sista citatet går något 

emot de andra två, vilket kan förklaras av att den respondenten arbetar på en annan avdelning. 

Dock är skillnaderna inte så stora om man tittar närmare på saken, då alla respondenterna var 

ense om att man bör ha god kommunikation och god kontakt med sina kunder.  

 

I citatet ovan så poängteras det tydligt att ett brevutskick, vilket kan ses som opersonligt, bara 

är ett första steg, så att kunden ska få vetskap om avvecklingsbeslutet så fort som möjligt, innan 

dessa följs upp med mer djupgående samtal ansikte mot ansikte. Vi tolkar resultat på så sätt att 

direkt kommunikation är mycket viktig i samband med avvecklingar, och att detta är något som 

företag 3 har förstått. Att de ibland använder sig av andra sätt att kommunicera är att se som 

komplement till detta, den raka och direkta kommunikationen som sker ansikte mot ansikte är 

enligt dem ett måste vid varje avveckling för att bevara kundrelationen. Det räcker inte bara 

med att ge en notis om saken och sedan låta det bero. Citatet nedan visar tydligt detta, samt det 

faktum att det främst är säljarna på företag 3 som sköter kontakten med kunderna. 

 

”De som har kontakt med kunden är ju våra säljare…det är försäljningsbolaget som har 

kontakten med kunden…till väldigt, väldigt stor del så sker det med direktkommunikation, det 

är ytterst sällan som vi…går ut med något…Det kan hända [att de skickar ut material i skrift 

till kund för att meddela om produktutveckling] men det är ytterst sällsynt. Det sker inte i 

brevform, utan att vi…är där och informerar på plats…det är ju sådana typer av kunder vi 

jobbar med. Oftast…jobbar vi…väldigt tätt i deras fabriker, vi är ju nästintill så att vi är 

deras anställda ibland. Det är ju en sådan typ av försäljning som vi jobbar med…Vi är ju 

deras partner.” [1] 

 

Vad gäller tidsramen för en avvecklingsprocess så tycks det variera när kunden ges beskedet, 

vilket åter igen kan förklaras med att olika respondenter jobbar på olika avdelningar.      

 

”Jag brukar meddela det ett år innan [avvecklingsbesked till kund, för oftast får vi reda på 

det ett år innan att produkten ska slussas ut]” [3].   

 

”Jag skulle tro att det kanske skedde…[besked om avvecklingsbeslutet nådde kund, angående 

ett specifikt avvecklingsfall] ett halvår till ett kvartal innan. Ett kvartal till ett halvår är en 

ganska typisk tidsram [att ge besked av produktavvecklingar]” [2]. 

 

Även om olika avdelningar säljer produkter med olika förutsättningar så är respondenterna 

överens om att det bästa är att gå ut med informationen om avvecklingen till kund så snart 

som möjligt efter att de själva fått den, vilket tydligt visas av nedanstående citat: 

 

”Att man meddelar i så fort tid som möjligt vad som kommer att hända”.  [respondentens 

svar ang. vad som är viktigast vid produktavvecklingar] [3]. 

  

Det tycks vara så att de som fattar besluten om vilka produkter som ska avvecklas sitter minst 

ett par hierarkiska nivåer över de säljare och andra som har regelbunden kontakt med kund, 

men att när ett avvecklingsbeslut tagits så är det dessa personer som måste förklara för kunden 

varför detta är fallet. 

 

En produktavveckling hos ett större tillverkande företag, oftast med många kunder inblandade, 

är en komplicerad process. För det företag som söker att avveckla en produkt så är det viktigt 
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att de olika budskap som når kunden inte är motstridiga, något som respondenterna på företag 

3 säger sig vara medvetna om. De tycker överlag att de arbetat för att hantera detta på ett bra 

sätt och att det inte har varit ett problem att deras kunder nås av motstridiga budskap under 

avvecklingsprocessen. De tycks arbeta på så vis att de får information från produktbolaget 

angående detaljerna i processen de är innefattade i, och att de som ska ut till kund och 

kommunicera detta till dem sedan pratar ihop sig sinsemellan. Oftast är det säljarna i en 

säljkår/säljavdelning som gör detta.   

 

”Det är produktcheferna som skickar ut…det meddelandet, och det kommer från vårt 

produktbolag, sedan hur vi väljer att meddela…slutkunden kan ju skilja lite grann…mot den 

information som produktbolaget [gett dem]…Det är oftast…det är nog egensnickrat, ibland 

så får vi någon presentation ifrån vårt produktbolag…det är lite olika från fall till fall [ang. 

hur de jobbar med samordning av budskap som når kund].” [3] 

 

”Det gör vi ju inom respektive säljkår… sker en samordning, ja… Jag tror att vi lyckas 

väldigt bra där, men det är väldigt långa processer också [ang. samordning av budskap 

bland de som kommunicerade med kund].” [1] 

4.3.3 Relation innan avveckling - interaktion 

När en produktavveckling sker hos företag 3 så innebär detta i regel många interaktioner och 

nära kontakter med de kunder som är inblandade i denna process. Oftast är det säljarna som 

sköter det mesta av kontakten, då det är dessa som arbetar närmast kund och har de mest 

djupgående relationerna med dem, vilken en av respondenternas citat, som arbetar som säljare, 

illustrerar: 

 

”Vi samarbetar väldigt nära, det är nästan så att kund x i sig är nästan mer mina 

arbetskamrater än vad [företag 3] är…så bra kontakt har vi med dem.” [3] 

 

Interaktionen som uppstår mellan företag 3 och dess kunder kan ta flera olika former, oftast 

handlar det om en nära kontakt med företaget för att kunna finnas där för dem och svara på 

frågor och hantera svårigheter som kan uppstå under processen. Ibland, beroende på vilken 

produkt som är aktuell för avvecklingen samt kundens behov och hur strategiskt viktig kunden 

är, så kan de tänka sig att hålla kvar reservdelar i lager längre tid än brukligt, eller till och med 

att hitta ett sätt att fortsätta producera den utgående produkten ett tag till för kundens räkning. 

  

 

”Om det är bestämt…att den här produkten försvinner, då är det ju så viktigt… att vi 

försöker ta hand om de kunderna…det här kommer inte finnas en lösning…då är det oftast så 

att vi försöker ju tala om för dem att…nu försvinner den här produkten…låt oss säga under 

nästkommande år…vi måste reda nu börja att…antingen byta ut de grejerna de har 

eller…alternativt att…ni i första skedet köper de produkter som krävs för att ni ska kunna ha 

kvar de nuvarande produkterna i produktion under X antal år.” [1]     

 

”I vissa fall tillverkar vi…utgångna produkter i alla fall, just för att hjälpa en kund om det är 

något specifikt. Sedan finns det ytterligare ett behov av att hålla de längre än gällande lagar 

[syftar till reservdelar till borttagna produkter]. Så kan vi oftast tillverka…en utgången 

produkt, om det är strategiskt viktigt.” [1] 
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”Det beror ju på vilken typ av kund och vad kunden förväntar sig…hos en kund så är det 

inga som helst bekymmer att vi tar bort en produkt…det är fine, men hos en annan kund så 

kan det påverka deras produktion…och det är ju absolut jätteallvarligt (om produkten är 

särskilt viktig för kunden och denna blir missnöjd), då måste vi ju agera därefter, så där får 

man ju liksom gå från fall till fall. Det räcker inte bara med att informera utan oftast så gör 

man…kanske en typ av åtgärdsplan…kortsiktig eller långsiktig, och det…är helt beroende på 

hur deras produkt ser ut och var någonstans de finns i ledet.” [1]  

 

”Vi skickar ju specifika reservdelslistor ibland åt dem, och säger att just de här delarna…de 

kommer finnas kvar längre än vad vi har kommunicerat ut tidigare…vi måste stödja kunden 

fullt ut, för om det visar sig att vi inte har kommunicerat ut det här och så stoppar en 

produktionslinje för att någonting gått sönder, och det inte finns delar, då blir de inte glada 

på oss.” [3]  

 

Respondenternas svar tyder på att en produktavveckling aldrig är en annan lik. I varje situation 

finns det olika variabler att ta hänsyn till, som påverkas av vad det är för produkt som ska tas 

bort och vilka kunder som blir drabbade. Företag 3 arbetar i regel nära kund, vilket illustreras 

av tidigare citat från en säljare, och under avvecklingsprocessen är en nära och intensiv 

kommunikation viktig. I varje enskilt fall är företagets kunskap om kunden av stor vikt för att 

avvecklingsprocessen ska kunna gå så bra som möjligt. Det finns inga steg för steg 

instruktioner som kan appliceras på alla avvecklingar, utan i varje fall måste man gå in och titta 

på vad som är bäst för just den situationen. Vissa kunder kan acceptera avvecklingen utan att 

ställa några vidare krav, andra kan kräva att reservdelar hålls i lager under lång tid framåt för 

att inte äventyra deras egna verksamhet, och i vissa fall kan företag 3 få hitta speciallösningar 

där de fortsätter tillverka produkten åt kunden under en viss tid. Att dessa ansträngningar från 

företag 3s sida uppskattas av kunderna kan en av respondenterna intyga:   

 

”Det tror jag att de upplever som väldigt positivt, för de har ganska lång tid på sig att 

förbereda sin egen avveckling, kan man säga.” [3] 

 

Att de tjänster som kunden använt sig av inte tas bort direkt i samband med avvecklingen är 

mycket viktigt, och företag 3 arbetar i dessa situationer tillsammans med kunden för att kunna 

trappa ner på de tilläggstjänster och annat som är förknippade med produkten på ett ansvarsfullt 

sätt. 

 

”Om du avvecklar en produkt och samtidigt avvecklar service och eftermarknad…då är det 

ju kanske en katastrof…det fungerar inte riktigt så. Hur du stödjer eftermarknaden…det 

måste man fortsätta göra även om det avvecklas [en produkt].” [2]         

 

 Hur kunderna behandlas i detta läge och till vilken grad som företag 3 är beredda att gå dem 

till lags kan bero på hur stor vikt de fäster vid kunden ifråga. Företag 3 klassificerar sina kunder 

i ett system utifrån bokstäverna A, B och C, där A-kunder är deras viktigaste. Detta beror inte 

bara på deras storlek och hur mycket de köper av dem, utan också på deras framtida potential. 

En kund som har hög framtida potential och klassas som A-kund skulle således kunna 

behandlas på ett annat sätt i en avvecklingsprocess än vad som hade varit fallet för en C-kund, 

även om vi inte kunde få några specifika exempel på detta.   
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”…brukar de ju klassa dem [kunderna] i A, B och C…beroende på storlek och hur mycket de 

köper…De där kriterierna…ibland så ändras de så fort det kommer en ny chef…jag tror det 

där är…intern klassificering…det kan ju vara allt ifrån vilken potential de har… [de] 

behöver ju inte vara [en] storköpande kund just nu, men är det en A-kund, som är kanske 

högsta kategorin, så är det ju där man ska lägga fokus, för det är där affärerna kommer 

finnas om ett eller två år.” [3]  

 

Även fast samtliga respondenter bedyrar att de jobbar nära kund och har god insikt om deras 

behov så är själva avvecklingsprocessen något som exekveras efter att ett internt beslut fattats, 

och en kund, hur viktig den än är, kan inte få företaget att ändra sig. 

 

”Jag skulle vilja säga att de har ganska lite inverkan på det faktiskt…vi kan inte hålla liv i 

saker bara för att [några av deras kunder] vill ha dem. I sådant fall så skulle de behöva köpa 

mängder med sådana saker, vilket de kanske inte gör…” [3] 

4.3.4 Relation under avveckling – Kommunikation  

Respondenterna på företag tre är eniga om att det är viktigt att kunder har förståelse för varför 

den produkt som de köpt av företaget ska tas bort, vilket som vi tidigare klarlagt ofta sker till 

följd av ett beslut där de inte haft något att säga till om.  

 

”De flesta har ju förståelse för det [avvecklingsbeslutet]…man måste ju förklara varför tar 

man bort den produkten…företagen vi pratar med, det är ju egna tillverkare… [de står inför] 

samma utmaningar också i sin egen produktion…det är oftast inte något problem…Det är 

jätteviktigt att vi förklarar varför [man] plockar bort en produkt som en kund verkligen vill 

ha…Om vi inte haft kommunikation med kunden…påverkar det naturligtvis…[hur de 

reagerar på avvecklingen].” [1] 

 

”De kan tycka att det är synd att lägga ner en sådan här [produkt] som fungerar så bra, så 

kan de ju tycka, men om man ger en liten ordentlig förklaring till [vad som ligger bakom 

beslutet, så blir kunderna inte arga]…Det finns ju en förklaring till allting, om man är duktig 

på att förstå tekniken [bakom produkterna].” [3] 

 

I de fall där kunderna haft förståelse för varför företaget valt att ta bort en produkt så menar 

våra respondenter att de inte uppvisat någon ilska eller upprördhet över produktavvecklingen. 

En av våra respondenter kunde dra sig till minnes ett specifikt fall där en produkt som var 

populär hos flera kunder togs bort och där kommunikationen i samband med detta kunde ha 

genomförts på ett bättre sätt. Hädanefter kommer detta fall att refereras till som fall Y.  

 

”Nej [ang. om kunderna hade förståelse för varför produkten togs bort]…Många kunder var 

väldigt besvikna, i och med att vi inte hade någon ersättning som var, ur deras perspektiv, 

lika bra…många var väldigt negativa…De förstod inte riktigt varför man avvecklade den här 

produkten…i och med att… det var någonting som bara vi hade och våra konkurrenter hade 

inte [någon liknande produkt]…Det var ju framförallt i land X, Land Y och Land Z som man 

köpte den här produkten, inte resten av världen…[om du är] kund i Land X, du ser ju inte 

helheten på kanske samma sätt.” [2] 
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Respondenten utvidgar sitt svar med att gå in närmare på hur kunderna informerades i samband 

med avvecklingen och hur det påverkade den reaktion som de sedan förmedlade till företag 3: 

 

“Vi gick nog ut ganska tidigt [6 månader i detta fall] och sa att den här produkten kommer 

att fasas ut …då var de ju väldigt många följdfrågor…om, varför och när och hur…det skulle 

man kanske haft med mer av i första kommunikationen, för att minska frågeställningarna 

efteråt.” [2]   

 

Detta är ett tydligt exempel på att företagets kommunikation och i vilken grad kunden har 

förståelse för varför de gör som de gör kan påverka hur kunden sedan upplever 

avvecklingsprocessen. En produkt som flera kunder uppskattade togs bort och de var inte alls 

nöjda med detta, vilket gjordes än värre av det faktum att de inte kunde begripa varför företaget 

avvecklade en populär produkt som dessutom inte hade några direkta konkurrenter. Det är alltså 

inte bara produkten i sig som spelar roll vid en avveckling, utan företag 3s sätt att hantera 

kunden i samband med detta, påverkade hur kunden upplever processen. 

4.3.5 Relation efter avveckling – Interaktion  

Hos företag 3 är det betydligt vanligare med produktersättningar än med produktavvecklingar, 

se citatet nedan. Dock kunde våra respondenter dra sig till minnes några fall där det senare hade 

skett, och bidra med sina åsikter kring vilka konsekvenser detta fick för kunden och hur de 

märkte av detta. 

 

”Vår utslussningsfas är ju så att… så fort du får för dig för att du ska slussa ut en produkt så 

finns det ju oftast en ersättningsprodukt för den.” [3] 

 

Hur kunden väljer att agera efter de varit med om en produktavveckling kan enligt en av 

respondenterna ses som ett kvitto på huruvida företaget skött sig under avvecklingen och tagit 

tillräcklig hänsyn till kundens behov. 

 

”Har vi gjort rätt så kommer de [kunden] tillbaka och köper något annat, har vi misslyckats i 

vår kommunikation… så kan man naturligtvis tappa en sådan kund… Det [som] det går ut på 

i grund och botten är att se till att våra kunder fortsätter handla våra produkter, det är ju 

egentligen det väsentliga” [1].   

 

Om företaget har stöttat kunden under avvecklingen på ett sätt som denna uppskattat så kan det 

rentav vara så att relationen mellan de båda parterna förbättras, och att avvecklingen alltså inte 

leder till några negativa aspekter ur ett relationsperspektiv. För att detta ska vara fallet så måste 

företaget dock ha ansträngt sig för att aktivt stötta kunden och komma med lösningar åt denna 

som går utöver det vanliga, vilket en respondents svar antyder. 

 

 

”Om vi plockar bort en produkt helt och hållet och det inte finns någon som helst 

ersättning… naturligtvis tycker de [kunden] inte att det är bra… men har vi då på något sätt 

försökt och hjälpt kunden till en annan lösning… då är det ju inte alls lika allvarligt… En 

leverantör som kan gå utanför sin egen box och hjälpa en kund så att säga… till att bibehålla 

sin lösning… det är ju snarast så att det är uppskattat… det kan vara så att kunden kan 
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vända sig någon annanstans för att få en motsvarighet…det kan ju vara en annan part på 

marknaden [som företaget assisterar dem med].” [1] 

  

En avveckling behöver inte heller leda till att relationen förändras på något märkbart sätt, enligt 

en av respondenterna. 

 

”Jag skulle nog säga att den var lika [relationen till kunderna efter avvecklingen]” 

”Nej, det skulle jag inte vilja påstå… man fortsatte som vanligt [ang. kundernas 

konsumtionsmönster efter avvecklingen].” [2]    

 

En avvecklingsprocess är trots ovanstående citat riskabelt ur ett relationsperspektiv, och kan 

leda till missnöje hos kund, men en faktor som är viktig att beakta är på vilken hierarkisk nivå 

som detta missnöje uppstår. Ur det säljande företagets perspektiv så kan vissa anställda hos 

kunden på lägre hierarkiska nivåer vara ganska ovidkommande för den fortsatta relationen. 

 

”Det kommer ju alltid vara en viss procent som…tycker att vi har hål i huvudet som tar bort 

en viss typ av produkt, det får man kallt räkna med, men oftast så är de personerna på en 

sådan nivå så att…de har inget inflytande i det där i alla fall…Det viktiga är att man 

kommunicerar det här på rätt nivå, på rätt nivå kommer man alltid [att] förstå sådana här 

saker, på lägre nivå så kommer man alltid kunna knorra lite grann.” [3] 

 

Denna frustration hos kundernas lägre nivåer kan i många fall komma från sådana som varken 

det säljande företaget eller deras kunds högre nivåer behöver bry sig om. Samma respondent 

menar också att kundens ledning är de som ges den detaljerade informationen om vad som skall 

hända, och att denna sedan filtreras ner genom de hierarkiska skikten beroende på vem som 

behöver veta vad.   

 

“Den information som kommer ut på deras intranät… det är ju från deras högsta ledning… 

då är det förankrat den vägen, så att vi börjar ju inte från golvet och går uppåt… vi börjar ju 

från det högsta som vi har när det gäller våra (produkter), så trycker de ner det… de tycker 

snarare (på lägre nivå hos kund) att det är jobbigt att plocka bort den gamla utrustningen 

och sätta upp den nya.”  [3] 
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4.4 Sammanställning av resultat  

Tabell. 1 – Sammanställning av företagens karakteristika.    

4.4.1 Övriga kommentarer   

I respektive företag tas besluten om produktavveckling på ledningsnivå, det är de högsta 

cheferna som fattar dessa beslut. Oftast är det interna ekonomiska faktorer som driver vilken 

produkt som ska avvecklas, där beslutet i regel faller på de produkter som inte är lönsamma.    
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5 Analys 

I detta kapitel kommer det presenterade resultatet från föregående kapitel analyseras utifrån 

analysmodellen. Denna analys kommer ligga till grund för slutsatsen och vidare forskning.   
 Relation Före 

avveckling  

Kommunikation 

och interaktion 

under avveckling   

Relation efter 

Avveckling  

Typ av kund  

Företag 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nära relation som 

grundar sig i 

delaktighet i 

kundens interna 

processer. Vikt 

läggs på att förstå 

kundens behov. 

Skapar 

gemensamma 

lösningar med 

kund. Mer partner 

än köpare-säljare 

relation med stora 

kunder.    

Regelbunden, ofta 

daglig, mänsklig 

kontakt med kund. 

Arbetar med att 

hitta alternativa 

lösningar     

I regel lyckas det bra 

med att behålla goda 

kundrelationer efter 

avvecklingen, detta på 

grund av deras 

gedigna arbete under 

avvecklingsprocessen. 

Missnöjda kunder 

inget signifikant 

problem. 

Kunder inom 

gruv- och 

industribranschen 

– behöver 

lösningar med 

olika grader av 

anpassningar. 

(Gäller stora 

kunder)  

 

Företag 2  Nära relation med 

lösningar anpassade 

till kundens behov 

(kunden medverkar 

i utveckling av 

produkter) samt 

god insikt i 

kundens 

ekonomiska 

situation.    

Personlig och nära 

kontakt under hela 

processen gör att 

kunden har god 

förståelse för vad 

som sker. Erbjuder 

finansiella lösningar 

för kund samt 

alternativa 

produktlösningar.    

Uttalad relation från 

kund är oftast 

förstående. 

Återkommande 

kunder (fall X).    

Kunder inom 

frakt och 

transport, 

regelverk mm. på 

olika marknader 

innebär att olika 

kunder kan 

behöva hög grad 

av anpassning. 

(Gäller stora 

kunder) 

Företag 3 Kundrelation 

bygger på tillit till 

företaget, kunder 

vet att de oftast 

erbjuder de senaste 

och mest 

avancerade 

lösningarna 

(relation kopplad 

till produktportfölj). 

Kunder ses som 

nära 

arbetskamrater.  

Först elektronisk 

kontakt (för att 

informationen ska 

in i kundens 

intranät), sedan 

mänsklig kontakt 

med kunder. 

Regelbunden 

kontakt. 

Kommunicerar 

beslutet på 

”korrekt” hierarkisk 

nivå.   

I allmänhet är kunden 

förstående och 

respekterar 

avvecklingsbeslutet, 

fall Y ett exempel på 

missnöjda kunder när 

kommunikation och 

interaktion inte skett i 

tillräckligt hög grad.  

Kunder inom 

gruv- och 

industribranschen 

behöver lösningar 

med olika grader 

av anpassningar. 

(Gäller stora 

kunder)  

 

Tabell. 2 - Sammanfattning av resultat i koppling till analysmodell - Samtliga tre företag kan fortsätta att erbjuda kringtjänster såsom service 
mm. efter produktavveckling. Beroende på hur stor kunden är kan de också ha kvar den borttagna produkten under begränsad tid och gå med 

förlust för kundens skull. Alla tre företag har även mindre kunder som i regel efterfrågar relativt standardiserade lösningar och således 

lägger de inte ner lika mycket ansträngningar på att anpassa sig till deras behov. 
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5.1 Relation före avvecklingsbeslut  

Respondenterna var ense om att den tidpunkt när avvecklingsbeskedet ges till kund är av stor 

betydelse för hur framgångsrik avvecklingen blir, samt hur företagets fortsatta relation till 

kunden kommer se ut. Med tanke på att vi intervjuade anställda på tre olika företag, som 

tillverkar olika produkter och har olika karakteristika, så är det inte särskilt konstigt att de 

använde olika tidsramar för att tala om vid vilken tidpunkt det var lämpligt att informera 

kunden om avvecklingen. Alla var dock överens om att de kunder som är inblandade bör 

informeras så tidigt som möjligt om avvecklingen för att de ska ges god tid att förbereda sig. 

 

Hur lång tid innan avvecklingen sker som företaget bör underrätta kunden beror på produktens 

karakteristika, men oavsett vad det är som ska avvecklas så behöver kunden tid för att planera 

för hur de ska kunna hantera avvecklingen på bästa sätt. Om kunder upplever att de inte 

underrättats i god tid innan avvecklingen sker så kommer de i regel att bli missnöjda, vilket 

våra respondenter var eniga om. Att ge besked om avveckling är att se som ett led i 

kommunikationsarbetet, och detta avvecklingsbesked har stor betydelse för kunden, eftersom 

avvecklingsprocessen fram till dess endast innefattat det säljande företagets interna processer. 

Först när besked om avvecklingen getts så övergår produktavvecklingen till att bli en process 

där två parter som har delvis skilda intressen, nämligen att säljande företag vill göra sig av med 

en produkt som deras kunder måhända fortfarande uppskattar, måste ta sig igenom 

tillsammans.  

 

Överlämnande av avvecklingsbesked faller under ramen för kommunikation i vår 

analysmodell, och är det första steget i det utbyte som företaget kommer att ha med kunden 

eller kunderna under avvecklingsprocessen. Innan denna information getts så kan de inte gå 

vidare med mer omfattande kommunikation och interaktion, och respondenterna bekräftar hur 

viktigt detta inledande steg är. Först när kunden eller kunderna nåtts av informationen har de 

en chans att reagera till de nya förutsättningarna, och kan sätta igång med att eventuellt hitta 

en ny lösning tillsammans med företaget. Detta stämmer överens med Homburg et al. (2009), 

som betonar vikten av att det företag som avser ta bort en produkt meddelar sina kunder i god 

tid innan detta sker.  

 

Även fast Harness och Harness (2004) hävdar att produktavvecklingsbeslut oftast fattas utifrån 

ett internt perspektiv, vilket tycks vara anledningen i de två fallen som tas upp ovan, så menar 

Grönroos (2004) att avvecklandet av affärsrelationer ibland är en nödvändig del av 

relationsmarknadsföring. Naturligtvis kan vi inte med säkerhet veta hur olönsam produkten 

var, då företaget inte hade delat med sig av sådana uppgifter, men att fortsätta sälja en olönsam 

produkt är endast gångbart om kunden eller kunderna som köper den är av stor strategisk 

betydelse, nu eller i framtiden. Det kan vara så att företaget fattade beslutet att dessa kunder 

inte var viktiga nog för att deras önskemål skulle tas med i beräkningen, alternativt så är fallet 

ett exempel på att företaget inte agerat utifrån ett relationsmarknadsföringsperspektiv, samt 

misslyckats med både kommunikation och interaktion. 
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Något vi fann var att kundens strategiska betydelse genomgående var ett faktum som spelade 

in på hur företaget arbetade med kommunikation och interaktion under avvecklingen, vilket 

Homburg et al. (2009) skriver om. Alla tre företagen var villiga att hjälpa viktiga kunder med 

avvecklingen genom ett i regel ganska omfattande interaktionsarbete, som i vissa fall till och 

med kunde innebära att företaget gick med en förlust under en begränsad tid, medan mindre 

viktiga kunder inte kunde förvänta sig samma grad av interaktion. Detta var inte något som 

sades rakt ut av någon respondent, men det är vår uppfattning att detta är fallet efter att ha noga 

lyssnat igenom intervjuerna och skapat oss en uppfattning om vad respondenterna menade med 

sina svar. Vid närmare eftertanke ter det sig inte så värst förvånande att de inte är villiga att 

anstränga sig lika mycket, med avseende till kommunikation och interaktion, för kunder som 

ur ett strategiskt och lönsamhetsperspektiv inte är viktiga. Att genomföra omfattande 

interaktionsåtgärder som innebär en förlust kan tänkas vara en onödig uppoffring i dessa fall, 

men detta behöver inte vara hela förklaringen. De kunder som företagen arbetar nära 

tillsammans med, där mycket interaktion äger rum när en produkt tas fram och säljs till kunden, 

är antagligen deras viktigaste kunder. När så mycket interaktion lagts ner på att ta fram en 

produkt så är det rimligt att anta att det också krävs stora interaktionsansträngningar för att 

avveckla den. I de fall där man säljer en mer eller mindre standardiserad lösning till en mindre 

kund så är det helt enkelt inte möjligt att ha någon omfattande interaktion med kunden under 

avvecklingsprocessen, även om företagen naturligtvis bör bemöda sig att kommunicera detta 

beslut till alla kunder, oavsett hur viktiga de anser att de är. Av vårt resultat gör vi den 

bedömningen att det är mycket svårt att gå in och interagera med kunden under en avveckling 

om det inte skett någon meningsfull interaktion innan dess, och det inte finns några rutiner för 

hur detta skulle gå till. När våra respondenter talat om det interaktionsarbete som de utför så 

har detta kretsat kring kunder som de har ett nära förhållande till och inte betraktar utifrån ett 

rent transaktionsinriktat perspektiv.     

5.2 Relation under avveckling  

Företag 1, och till viss del företag 3, hade en livscykelprocess, där produkter introducerades 

och sedan avvecklades enligt vissa tidsramar som inte alltid var snäva eller tydligt definierade. 

Inget av de tre företagen som intervjuades hade dock färdiga rutiner eller checklistor för hur en 

avveckling steg för steg skulle utföras. Detta var något som Avlonitis (1983) gav förslag till 

hur de kunde se ut, men är alltså inget som förekommer hos de företag vi intervjuade. 

Visserligen fanns det på flera av företagen en del riktlinjer för avvecklingen, men dessa gick 

inte in på detaljnivå kring hur de anställda konkret skulle bära sig åt. Muir (2011) hävdar, 

liksom flera äldre källor, att de flesta företag inte har några färdiga processer för 

produktavvecklingar, detta överensstämmer även i dessa fall. Inom litteraturen kring 

produktavveckling talas det om hur färdiga processer för produktavveckling är något positivt, 

eftersom det hjälper företag att avveckla fler olönsamma produkter, och att kunna göra detta 

oftare (Lambert och Sterling 1988, Muir och Reynolds, 2011). Även fast inga av de företag vi 

intervjuade angrep produktavvecklingen med färdiga steg-för-steg processer så kan 

livscykelprocesserna ses som en varningsklocka för när det är dags att ta bort föråldrade 
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produkter och förhindra att dessa dröjer sig kvar i sortimentet långt efter att de slutat vara 

lönsamma. 

 

Hur kunden informeras om att en produktavveckling kommer ske skiljer sig åt något mellan de 

olika företagen. Vissa inledde avvecklingsprocessen med att skicka ett skriftligt eller 

elektroniskt meddelande till kund medan andra gav beskedet ansikte mot ansikte. Oavsett hur 

de förmedlade detta så rådde enighet om att det följande steget i processen inkluderar mänsklig 

kontakt och kommunikation ansikte mot ansikte med kunderna. Trots internet och nya 

kommunikationstekniker, som underlättar för det avvecklande företaget att få ut relevant 

information på kundens intranät, vilket en av respondenterna hos företag 3 lyfte fram, så är den 

mänskliga kontakten alltså en viktig komponent för relationsmarknadsföring. Denna poäng 

tydliggörs av en annan respondent från företag 3, som sade att om de endast skickade ut ett 

brev för att informera kunderna om en produktavveckling så kommer de snart inte ha några 

kunder kvar, vilket vi tidigare nämnt. Detta bekräftar vad Gummesson (2002) skriver, att ny 

teknologi inte kommer att ersätta mänskliga kontakter vid etablerandet och underhållandet av 

affärsrelationer.     

 

Respondenterna var så gott som ense om att god kommunikation var ytterst viktigt för en 

produktavveckling där man vill bevara kundrelationen. Den kommunikation som de talade om 

kretsade kring många olika aspekter av avvecklingsprocessen, allt ifrån själva beskedet, till att 

arbeta nära kunden för att kunna erbjuda unika lösningar så att de kan ta sig igenom 

avvecklingsprocessen på bästa sätt. Några av respondenterna berättade att de kunde fortsätta 

tillverka en olönsam produkt under en begränsad tid för att stödja en viktig kund, vilket 

Avlonitis (1983) samt Harness och Harness (2004) lyfter fram som ett sätt att stödja kunden 

efter en avveckling. Några av respondenterna berättade också att de till och med kunde 

rekommendera en konkurrents produkter, allt för att hålla relationen till kunden levande, vilket 

Homburg, Fürst och Prigge (2009) nämnde som ett alternativ. De senare exemplen faller inom 

ramen för vad vår analysmodell karakteriserar som interaktion.  

 

Information om avvecklingsbeslutet kan ses som ett första steg i implementeringen av en 

produktavveckling, men endast i de fall där relationsmarknadsföring utövas. Om 

relationsmarknadsföring inte utövas, och säljande företag inte behöver stödja kundens interna 

processer, kan detta istället ses som det sista steget. En produktavveckling består då endast i 

att fatta ett internt beslut om att ta bort en produkt och sedan informera kunden om detta. I de 

fall där relationsmarknadsföring utövas och en långsiktig relation är önskvärd så är information 

till kund angående beslutet det sista steget där endast kommunikation sker, sedan tar en 

interaktionsprocess vid där säljande företag och kund försöker hitta en lösning kring hur 

kundens värdeskapande processer ska kunna fortgå efter att produkten försvunnit. De intervjuer 

vi utfört bekräftar detta, en av våra respondenter sa uttryckligen att om de endast skickar ut ett 

brev och informerar kunderna att en avveckling väntar så har de snart inga kunder kvar. Efter 

beskedet så tar ett omfattande interaktionsarbete vid, i alla fall för de kunder som bedöms vara 

strategiskt viktiga, vilket är en förutsättning för att behålla relationen till dessa kunder.       
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De tre företagen hade olika sätt att samordna de budskap som de skickade ut till kunden under 

avvecklingsprocessen, men alla var överens om att detta var viktigt och de ansåg överlag att 

företagens rutiner för detta fungerade väl. Detta överensstämmer med vad Grönroos (2004) 

skriver angående vikten för relationsmarknadsföring att samordna budskapen som når kund. 

Enligt respondenterna så var samtliga företag angelägna om att bygga långsiktiga relationer 

med sina kunder, och detta kan ge en förklaring till varför de arbetade med att integrera sina 

kommunikationsbudskap gentemot kunden. Det beteendet ligger helt i linje med vad Schultz 

och Tannenbaum (1992) hävdar, att det finns ett samband mellan integrerad 

marknadskommunikation och ett relationsperspektiv. 

 

Respondenternas svar tyder på att både kommunikation och interaktion är viktiga faktorer vid 

en produktavveckling där den fortsatta relationen med kund är en prioritet. En annan lärdom vi 

kan dra av detta är att kommunikation måste ske före interaktion, det vill säga att företaget först 

måste kommunicera situationen för de kunder som är inblandade i avvecklingen, innan de kan 

gå vidare till att arbeta med olika former av interaktion för att stödja kunden genom processen. 

Det omfattande interaktionsarbete flera av respondenterna berättade om var säkerligen en 

viktig faktor vad kundens fortsatta välvilja anbelangar, men detta förutsatte att de redan hade 

genomfört den inledande kommunikationen, varför ingen av de två faktorerna kan sägas vara 

viktigare än den andra. Båda är lika nödvändiga vid avvecklingar. 

 

Med tanke på vad Grönroos (2004) skriver om svårigheterna med att utöva 

relationsmarknadsföring och bibehålla goda kundrelationer i en situation präglad av hård 

konkurrens och nya teknologier så är det inte förvånande att de företag vi intervjuade i regel 

var beredda att interagera på ett omfattande sätt, i vart fall med sina viktigaste kunder, under 

en produktavveckling. Enligt Grönroos (2004) är diverse kringtjänster utöver själva produkten 

och skräddarsydda lösningar anpassade till kundernas behov ett måste för att behålla 

konkurrenskraft. Homburg et al. (2009) rekommenderar att de som hanterar en 

produktavveckling anpassar sig till produktens unika karakteristika, och de företag som denna 

studie intervjuade tycks ligga närmare Homburg et als. (2009) åsikter i denna fråga än Avlonitis 

(1983). Värt att nämna är dock att Homburg et al (2009) inte nämner något om kundens 

karakteristika i dessa avvecklingsfall, och att kundens behov av våra resultat att döma kan ha 

stor påverkan på avvecklingsprocessen utöver beskaffenheten på den produkt som ska 

avvecklas.    

5.3 Relation efter avveckling  

Fall X illustrerar en typ av avvecklingsprocess som endast är möjlig om säljande företag och 

kund interagerar med varandra under avvecklingsprocessen. De talade om ett avvecklingsfall 

där en produkt togs bort genom ett nära ömsesidigt arbete med kunden. På grund av 

lagändringar och skiftande omvärldsfaktorer utanför företagets kontroll så blev en av deras 

produkter alltmer olönsam att tillverka, och när beskedet togs att den skulle avvecklas så 

medförde deras nära kontakt med kund att kunden inte blev det minsta arg eller förvånad, 
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eftersom de också hade förstått att en avveckling var nära förestående. Tack vare den goda 

relationen och det nära samarbetet kunde företag 2 kort därefter sälja en annan, ny produkt, till 

kunden i ett annat land. Relationen hade således inte skadats av avvecklingen, utan blivit mer 

gynnsam för båda parterna. En respondent från företag 1 lyfte fram det faktum att kunder i 

regel vill ha nya lösningar och ny teknik, vilket kan kopplas till detta fall. Då företag 2 skötte 

interaktionen på ett sådant exemplariskt sätt att kommunikationen av avvecklingen närmast 

blev en eftertanke så genomfördes avvecklingen utan någon förlorad kundnöjdhet. När företag 

2 sedan hade en ny produkt att erbjuda kundens verksamhet i ett annat land så var de 

intresserade av att köpa in denna och fortsätta ha en relation med dem. Den avveckling som 

tidigare skett, som slutat med att de gått över till att köpa en produkt från ett konkurrerande 

företag, spelade inte någon roll och skadade inte relationen till kunden, vilket går emot vad 

Homburg et al. (2009) säger angående att en produktavveckling i regel innebär skadliga 

konsekvenser för relationen. 

 

Detta specifika fall är ett utmärkt exempel på vad Grönroos (2004) talar om när han menar att 

interaktionskonceptet kan ersätta produktkonceptet inom relationsmarknadsföring. Det nära 

samarbetet mellan företag 2 och dess kund, där den förra hade en mycket god inblick i kundens 

behov och den senare kände stor tillit till företagets förmåga, möjliggjorde att relationen kunde 

fortgå obehindrat trots att en produkt togs bort. När ett nytt behov uppstod hos kunden, i ett 

annat land, så var företag 3 den självklara leverantören, eftersom de redan var såpass väl 

införstådda med kundens arbetssätt, processer och behov. Detta tack vare den omfattande 

interaktionsprocess som hade ägt rum under en längre tid.     

 

Fall Y demonstrerar hur bristande förståelse för avvecklingsbeslutet kan skada relationen till 

kund, vilket är något som Homburg et al. (2009) menar. Företag två är verksamt i många olika 

länder runt om i världen och tillverkar produkter av flera olika typer. När de tog bort en produkt 

som var mycket uppskattad av flera kunder i en viss region, och dessutom var något av en 

nischprodukt då inga konkurrenter erbjöd något liknande, så blev deras kunder missnöjda och 

hade svårt att förstå varför de bestämt sig för att ta bort en sådan populär produkt. Då produkten 

inte sålde särskilt bra i andra länder runt om i världen så beslutade sig företaget att ta bort 

produkten. Läsandes mellan raderna är det tydligt att denna avveckling kunde ha skötts bättre, 

och att kundernas oförmåga att förstå varför produkten togs bort, kanske även faktumet att de 

inte var beredda på detta, visade sig vara skadligt för företagets relation till dessa kunder. Detta 

fall visar med all önskvärd tydlighet vikten av god kommunikation vid dessa situationer. Om 

företaget varit bättre på att gå ut med relevant information så hade kanske en del av missnöjet 

kunnat undvikas. Även interaktion spelar roll i detta fall, då ett närmare samarbete hade kunnat 

innebära att kunderna haft bättre kännedom om företagets processer. Antingen brast företag 3 

i sitt interaktionsarbete gentemot kunderna, eller så var dessa kunder inte strategiskt viktiga 

nog för att någon omfattande interaktion skulle ha ägt rum.  

 

Fall Y visar också att en avveckling som genomförs alltför fort, från kundernas perspektiv sett, 

där de kanske rent av känner att de lämnats vind för våg, kan vara skadligt för det säljande 
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företagets kundrelationer. En populär produkt togs oväntat bort och läget var sådant att 

företagets konkurrenter inte hade någon ersättare som de påverkade kunderna kunde beställa. 

Vårt intryck är att i lägen som detta måste det säljande företaget gå in och stödja kunden, kanske 

tillverka produkten ytterligare ett tag, eller förse kunden med reservdelar längre än vad som är 

kontraktuellt överenskommet, om de inte vill att relationen skall ta skada. I fall Y så togs ett 

beslut att ta bort produkten av, enligt våra respondenter, ekonomiska skäl, och de berörda 

kunderna gavs inte tillräcklig med information eller tillräckligt stöd för att kunna ta sig igenom 

processen med ett minimalt mått av sveda och verk. Avlonitis (1983) skriver att en 

avvecklingsprocess av typen ”drop immediately” kan resultera i missnöjda kunder, och 

situationen i fall Y har vissa likheter med den typen av avvecklingssätt.     

 

Ett problem som en respondent från företag 1 lyfte fram, var att kundens reaktion till en 

avveckling kan vara svår att utröna. Även om en kund är missnöjd med hur de har blivit 

behandlade så behöver de inte nödvändigtvis uttrycka sina frustrationer på ett sätt som det 

avvecklande företaget tydligt uppfattar. Det enda konkreta sätt som företaget i dessa fall kan få 

ett kvitto på hur avvecklingen skötts är kundens framtida inköpsmönster, och vid det laget kan 

det mycket väl vara för sent att råda bot på den skadade relationen. Vidden av detta problem 

varierar naturligtvis från fall till fall, men det kan mycket väl vara så att företag som har svårt 

att utröna kundens reaktion till en avveckling inte har haft en tillräckligt nära 

interaktionsprocess med dem. Om kund och säljande företag har en god kommunikation och 

en omfattande interaktion så borde de vara väl förstådda med vad den andra parten behöver 

och förväntar sig. Således kan detta vara ett problem vars lösning är en högre grad av 

kommunikation och interaktion.                         

 

Endast en av våra respondenter uttryckte någon önskan om att mer handfasta instruktioner 

borde finnas till hands för produktavveckling, och samtliga gav intrycket av att detta är något 

som sköts av de som är inblandade i processen, som bestämmer hur de bäst går tillväga och 

använder sina kunskaper och kontakter för att göra det på bästa sätt. Detta tyder på att ingen 

produktavveckling är den andra lik. I varje produktavveckling så är det en produkt med unika 

karakteristika som ska tas bort och antagligen så är flera olika kunder med varierande krav 

inblandade, och företaget som utför avvecklingen har olika förutsättningar och förväntningar 

på hur processen ska genomföras. Detta medför att alltför detaljerade planer för 

produktavvecklingar kan vara olämpliga, eftersom de olika fallen uppvisar stor variation och 

en färdig implementeringsplan, likt den som Avlonitis (1983) presenterar, som helt enkelt inte 

kan ta hänsyn till detta. Trots avsaknaden av detaljerade planer för avvecklingar så hade de 

företag vi intervjuade rutiner och processer som tjänade till att få avvecklingen att gå så 

smärtfritt som möjligt för kunden. Samtliga hade etablerade praxis för hur lång tid innan 

avvecklingen som kunden bör meddelas, och eftersom de i regel har nära relationer med sina 

kunder så medför de redan etablerade rutinerna för kommunikation och interaktion att säljare 

och andra som har kontakt med kunden kan bygga vidare på den kontakt och det utbyte som 

redan pågår innan avvecklingsarbetet tar vid. Detta innebär att de inte behöver ta fram nya 
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rutiner för hur de ska kontakta kunden, utan denna kontakt finns redan och de kan fortsätta att 

färdas längs en stig som redan är upptrampad.  

 

En av respondenterna på företag 2 talade om att det kan finnas missnöje på lägre nivåer hos 

kunden, men att detta missnöje ofta beror på sådant som är helt irrelevant ur det säljande 

företagets perspektiv, och att de som arbetar på högre hierarkiska nivåer hos kunden i regel har 

god förståelse för avvecklingsbeslutet. En respondent från företag 1 berättar att beslut om 

produktavveckling tas på senior nivå, i en så kallad styrgrupp, medan en respondent från företag 

2 berättar att de tas på affärsområdesnivå och sedan godkänns av en exekutiv styrelse. Dessa 

svar tyder på att beslut angående produktavveckling tas på höga hierarkiska nivåer. Detta kan 

vara problematiskt, eftersom de som fattar besluten inte nödvändigtvis har lika god insikt om 

kunderna som köper produkterna och deras preferenser som medarbetare på lägre hierarkiska 

nivåer, som regelbundet har nära kontakt med dessa kunder. Om den högsta ledningen endast 

ser till kundens nuvarande värde för företaget eller andra kortsiktiga mått i syfte att spara 

pengar så kan deras avvecklingsbeslut skada relationer till potentiellt viktiga kunder. 

 

De två fallen som diskuterats tidigare visar på problematiken i det som nämndes i stycket ovan, 

samt också på hur detta kan lindras. I fall X, taget från företag 2, så togs en produkt bort som 

kunden hade behov av utan att en ersättare gjordes tillgänglig, men detta ledde inte till någon 

försämring i relationen. Detta eftersom kunderna blev underrättade om avvecklingen i god tid 

innan, 2 år i detta fall, samt att de hade god förståelse för varför produkten skulle tas bort tack 

vare den omfattande interaktionen mellan säljande företag och kund. Visserligen togs 

avvecklingsbeslutet i detta fall av ledningen hos företag 2, utan att andra avdelningar fick vara 

med i beslutsprocessen, men eftersom beslutet meddelades i tid och de båda parterna var väl 

införstådda med varandras processer så drabbades inte relationen. I fall Y däremot, som 

utspelade sig på företag 3, så togs en populär produkt bort då den endast var populär i ett 

begränsat geografiskt område och inte tillräckligt lönsam. I detta fall så var inte säljarna 

informerade om saken på förhand, precis som i fall X, med den adderade komplikationen att 

kunderna meddelades en förhållandevis kort tid innan avvecklingen, 3 till 6 månader, samt att 

de inte hade någon nära och förtrolig relation med kunderna som köpte produkten. Kunderna 

blev missnöjda över avvecklingen och saknade förståelse för varför beslutet togs. En 

ersättningsprodukt fanns tillgänglig, men inga av kunderna ville byta till den nya produkten, 

vilket i sig är ett tydligt exempel på att företag 2 brast i sin relationsmarknadsföring i fall Y, då 

de inte såg det som sin uppgift att stödja kundens interna processer. Skillnaderna mellan fall X 

och Y visar att ett avvecklingsbeslut som tas på högt uppsatta hierarkiska nivåer kan innebära 

ett allvarligt problem med avseende till kundrelationer, men att god interaktion med kunden 

och tidig information om detta kan lindra detta problem. 
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6 Slutsats  

I detta kapitel kommer vi redogöra för de slutsatser som vi funnit i denna studie baserat på 

föregående analys. Här kommer det upplysas om den nya förståelsen för ämnesområdet och 

vad denna studie bidragit med.  

 

En av de viktigaste slutsatserna som detta arbete nått fram till är att vid relationsmarknadsföring 

så är kommunikation och interaktion inte två olika verktyg för att stärka kundrelationer, utan 

de hänger ihop med varandra på så sätt att interaktion i regel inte kan ske innan kommunikation 

ägt rum mellan säljande företag och kund. Innan en interaktionsprocess mellan de två parterna 

tar vid måste således kommunikation av någon form redan ha skett.  

 

När besked om produktavvecklingen lämnas till kund är detta att se som startskottet för 

avvecklingsprocessen, och efter att detta överlämnats så kan ett interaktionsarbete börja. 

Kommunikation omfattar mer än bara avvecklingsbeskedet, men all kommunikation är sådant 

som måste finnas på plats för att kunden inte ska bli missnöjd och känna sig dåligt behandlad. 

Kommunikationen lägger grunden för ett mer omfattande utbyte mellan säljande företag och 

kund och ger förutsättningarna för att detta ska kunna ske, men endast kommunikation räcker 

inte för att utöva relationsmarknadsföring och skapa långsiktiga relationer med kunder som är 

starka nog att överleva en produktavveckling. 

 

Det tycks vara så att uppfattningen om huruvida företagets rutiner för produktavveckling, och 

i förlängningen också om företaget har några fungerande rutiner för detta eller inte, varierar 

beroende på vilken hierarkisk nivå respondenterna befinner sig på. Det förefaller vara så att de 

som befinner sig på en hög hierarkisk nivå, relativt sett, tycker att det finns rutiner för hur en 

produktavveckling skall gå till, medan de på lägre nivå, som arbetar närmare kund, inte är av 

samma uppfattning. Där tycks uppfattningen vara att de rutiner som finns mest är till för syns 

skull, för att kunden ska känna förtroende för företaget. Således kan tillverkande företag behöva 

se över de rutiner och protokoll som finns för produktavveckling och försäkra sig om att de är 

relevanta och användbara för alla olika avdelningar och hierarkiska nivåer som behöver 

använda dem. Med tanke på att vår undersökning visar att avvecklingsbeslut tas på en hög 

hierarkisk nivå, där cheferna kanske inte har så god insikt i de kunder som påverkas, så är det 

en god idé att förankra produktavvecklingsbeslutet på alla nivåer i organisationen. Det är också 

klokt att inför ett avvecklingsbeslut ta emot input från de som känner kunderna bäst och därför 

har insikt om hur de skulle reagera på en produktavveckling.          

 

När ett informationsutbyte sker mellan de båda parterna, och det finns rutiner för hur de kan 

kommunicera med varandra, så kan en interaktionsprocess ta vid. Hur djup och omfattande 

denna är beror naturligtvis på situationens beskaffenhet, för att inte nämna hur strategiskt 

viktig som det säljande företaget bedömer att kunden är, men syftet är att gå ifrån ett 

transaktionsinriktat synsätt, som ser till den enskilda produkten, och istället närma sig ett 

relationstänkande, där kundens behov och värdeskapande står i centrum. Detta innebär att 
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interaktion är något som sker över en längre tid, och det interaktionsarbete som sker under en 

produktavveckling inte kan ses i ett vakuum. Om företaget har anlagt ett 

relationsmarknadsföringssynsätt gentemot kunden så föregås interaktionsprocessen under 

avvecklingen av det interaktionsarbete som skett innan dess, och om de lyckas bibehålla 

relationen till kund så kommer interaktionsarbete att fortgå även efter avvecklingen. En viktig 

slutsats som kan dras av detta är att interaktionsarbete i regel är något som sker över tid, där 

en produktavveckling kan ses som en enskild episod i en ständigt pågående interaktion. 

Därför påverkar hur omfattande den tidigare interaktionen mellan säljande företag och kund 

varit vilken grad av interaktion som kunden förväntar sig i avvecklingsskedet. Om de två 

parterna haft ett transaktionsinriktat synsätt fram tills avvecklingen är det svårt att tänka sig 

att avvecklingen inte kommer få allvarliga konsekvenser för relationen, eller ens att någon 

form av meningsfull interaktion kommer att kunna ske.        

    

Om det säljande företaget framgångsrikt har anammat ett sätt att hantera sina kunder som 

bygger på relationsmarknadsföring, vilket vi talade om i stycket ovan, så är det inte längre den 

enskilda produkten de säljer till kund som relationen baseras på. Istället kan deras relation ses 

som en serie av interaktioner, där det säljande företaget syftar till att stödja kundens interna 

processer. En produktavveckling är i regel inte något som stärker relationen eller ens något 

som kunden uppskattar, men om relationen inte längre är baserad på produkter i sig så kan det 

säljande företaget ändå ta sig igenom avvecklingen med relationen intakt. De känner sin kunds 

behov väl och kan därför erbjuda andra lösningar och produkter som de är i behov av, samtidigt 

som kunden litar på dem och har förtroende för deras förmåga att leverera. Självfallet bör det 

säljande företaget under avvecklingsprocessen göra vad de kan för att stödja viktiga kunder, 

kanske kan de gå så långt att de är beredda att ta en förlust och fortsätta producera produkten 

åt dem under en begränsad tid, allt för att kunden ska fortsätta känna tillit till dem och för att 

de ska hålla en interaktionsprocess levande. För att göra detta på bästa sätt krävs en god insikt 

i kundens behov, och överlag var de företag vi intervjuade måna om att se till kundernas 

individuella behov, i alla fall om de var strategiskt viktiga nog för att motivera detta.   

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att denna studie bidragit till att skapa en djupare 

förståelse för hur kommunikation och interaktion påverkar relationer i en B2B-kontext. Arbetet 

tyder på att det finns ett samband mellan väl utformade rutiner för kommunikation och 

interaktion och hur väl företag lyckas bibehålla relationer efter att en produktavveckling skett. 

De två faktorerna bör ses som komplement till varandra, där kommunikation i ett inledande 

stadium är väsentligt och möjliggör ett vidare och djupare interaktionsarbete. 

Kommunikationen och interaktionen har förmågan att skapa värde för kunden som går djupare 

än själva produkten i sig, och på så sätt är relationen inte beroende av en enskild produkt, utan 

snarare av värdet som skapats i och med ett ständigt pågående interaktionsarbete. Som ett led 

i detta arbete är den mänskliga kontakten fortsatt viktig, och kan inte ersättas helt med 

elektroniska hjälpmedel. Viktigt att beakta är också den hierarkiska nivå där beslut fattats och 

där information ges angående den stundande avvecklingsprocessen. Alla berörda nivåer bör ha 

ett informationsutbyte med varandra och de bör också vara väl införstådda i beslutet som tas. 
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Till sist fann vi också att interaktionsarbetet under avvecklingsprocessen inte sker i ett vakuum, 

utan den grad av interaktion som skett i relationen innan dess påverkar vad kunden förväntar 

sig och vilket handlingsutrymme som det säljande företaget har.      
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7 Förslag och rekommendationer vid produktavveckling 

- För att underlätta för de anställda som ska genomföra en avvecklingsprocess är det en god idé 

att det finns riktlinjer för hur denna process ska gå till. Dessa bör inte vara alltför specifika, 

eftersom ingen avvecklingsprocess är den andra lik, men de bör innehålla några huvudsakliga 

steg, såsom att informera kund, se över tillgänglighet av reservdelar, osv., som varje 

avvecklingsprocess innebär. Om sådana riktlinjer finns på plats så sparar det tid, som istället 

kan användas för att hantera kunden på bästa sätt och se till att denna inte blir missnöjd i 

samband med avvecklingsprocessen. 

 

- Det är klokt att se till att de riktlinjer som finns för hur en produktavveckling ska ske är 

relevanta för alla på företaget som kommer behöva använda dem, oavsett befattning och 

hierarkisk nivå. Värt att poängtera är också att när beslut om produktavveckling tas så bör de 

chefer som fattar beslutet först konsultera de medarbetare som arbetar nära kunderna och 

känner dem bäst, exempelvis företagets säljare. Dessa får antas ha god kännedom om hur 

kunden kommer att reagera när de nås av beskedet att en viss produkt ska tas bort.  

 

- Det är mycket viktigt att kunden underrättas i god tid innan produktavvecklingen sker. Hur 

tidigt de bör eller kan underrättas beror naturligtvis på situationen och produktens beskaffenhet, 

men om kunden känner att den inte getts tillräckligt mycket tid att reagera på avvecklingen 

kommer det att resultera i missnöje.         

 

- Kommunikation med kunden, exempelvis det som nämns i punkten ovan, är att se som 

hygienfaktorer i samband med avvecklingen. Om det säljande företaget brister i sin 

kommunikation gentemot kunden så leder detta till missnöje, men kommunikation i sig är inte 

något som bygger en meningsfull relation eller skapar långsiktiga konkurrensfördelar. 

 

- Det är interaktionsarbetet under avvecklingen som avgör hur väl kunden upplever att den 

blivit behandlad. Först när kommunikationskanaler med kunden redan är etablerade kan det 

säljande företaget påbörja en interaktionsprocess, det vill säga att de aktivt försöker stödja 

kunden och hitta skräddarsydda lösningar som passar dennas behov. 

 

- Vid avvecklingsprocesser där ingen omfattande interaktion sker med de inblandade kunderna 

(antagligen för att det säljande företaget inte finner detta lönsamt eller värt mödan) så kommer 

kommunikation vara det främsta verktyget för att hantera dessa kunder under processen. Vid 

en avvecklingsprocess där en djupare relation finns mellan parterna så kommer interaktionen 

att vara viktigast. Det gäller då för det säljande företaget att göra vad de kan för att hjälpa 

kunden att ta sig igenom avvecklingsprocessen, vilket i vissa fall kan innebär att de är beredda 

att gå med förlust och tillverka produkten lite längre än planerat för kundens räkning. 

 

- Det bästa sättet att förhindra att en produktavveckling leder till att kunder går förlorade är att 

anamma (där så anses ekonomiskt motiverat) ett relationsbaserat synsätt gentemot kunden. Om 
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tonvikten i relationen ligger på de lösningar och tjänster som företaget erbjuder för att stödja 

kundens interna processer så är det inte längre en enskild produkt som utgör kärnan i relationen. 

Om det säljande företaget har en interaktionsprocess med kunden som sträcker sig över en 

längre tid så kan en produktavveckling ses som en olycklig händelse, men inte något som stör 

relationen mellan de två parterna. Det säljande företaget kan använda sina goda kunskaper om 

kundens behov för att fortsätta erbjuda tjänster och lösningar som denna uppskattar, och således 

hålla relationen levande även efter produktavvecklingen.                
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8 Förslag till vidare forskning  

Denna studie fokuserar på företagets egna uppfattning om hur kunden reagerar och hur 

relationen förändras vid en produktavveckling i tre specifika fall, samt går inte att generalisera. 

Framtida studier skulle kunna utföra en kvantitativ undersökning för att ta reda på om de 

slutsatser som denna studie gav stämmer i en mer generaliserad form, eller om det endast rör 

sig om specifika fall.  

 

Det finns även möjlighet att studera hur andra faktorer än kommunikation och interaktion 

spelar in i en avveckling, och vilka effekter dessa har. Ett exempel kan vara hur ekonomiska 

faktorer påverkar hur man väljer att hantera kunder under avvecklingen, och hur det sedan 

påverkar relationen. Vår studie har tagit hänsyn till denna faktor genom att ställa frågor om 

huruvida kunder hanteras olika beroende på deras strategiska vikt, men denna aspekt kan 

utvecklas betydligt genom att man utför en kvantitativ studie. 

 

Vidare dök det upp ett oförutsett tema under arbetets gång, nämligen intern kommunikation 

inom företaget. Med detta menas hur information om kunder och informationen om 

avvecklingen färdas genom företagets hierarkiska nivåer. Tillgängligheten på denna viktiga 

information kan ha en inverkan på avvecklingsbeslutet, då beslutet om avveckling i de tre fall 

som studerats tas på en relativt hög hierarkisk nivå, dit information om kund kanske inte når 

fram. Detta kan ha konsekvenser och kan vara värt att studera vidare. Om företag i samband 

med avvecklingsbeslutet har den information om kund som finns på lägre hierarkiska nivåer 

kan det innebära att en bättre avvecklingsplan tas fram. Detta eftersom företaget redan vid 

avvecklingsbeslutet kan uppskatta konsekvenserna som det kommer ha för kunden, och hur de 

troligtvis kommer reagera. 

 

I denna uppsats talas det om hur det är önskvärt att säljande företag och deras kunder bildar 

långsiktiga relationer med varandra, och att dessa relationer kan innebära vissa uppoffringar 

från det säljande företagets sida. En framtida studie skulle kunna titta på detta från ett rent 

ekonomiskt perspektiv, huruvida det faktiskt är lönsamt att anpassa sig och hitta unika 

lösningar till en kund. Med detta menas om dessa ansträngningar verkligen resulterar i högre 

intäkter och ökad försäljning. Ett möjligt angreppssätt för att titta på detta skulle kunna vara att 

studera ett större tillverkande företag under en längre tid, och se hur de behandlar de olika 

kunderna i sin produktportfölj samt hur lönsamma kunderna är. Kanske är det mer lönsamt att 

endast erbjuda standardiserade lösningar till de som vill köpa dem och inte försöka anpassa sig 

särskilt mycket till vad enskilda kunder önskar.    

 

Stora tillverkande företag har idag en alltmer komplex affärssituation, där de ofta verkar i ett 

stort nätverk bestående av kunder, leverantörer, och andra intressenter. Denna uppsats har 

inte sett till ett bredare nätverksperspektiv utan har i huvudsak fokuserat på en dyadisk 

köpare-säljare relation.  
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Något annat som är värt att betänka är att kunder idag alltmer börjat efterfråga lösningar och 

tjänster, inte främst enskilda fysiska produkter. Företaget kan således fokusera på att leverera 

ett visst resultat, där dess maskiner och produkter sköter detta utan att kunden är medveten 

om allt som ingår i processen. I sådana fall blir en produktavveckling närmast en intern 

angelägenhet, men som fortfarande har potentialen att påverka kunden märkbart. Detta ifall 

en produkt som är central för att leverera en efterfrågad tjänst eller ett visst resultat tas bort 

utan att den får en ersättare.  
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10 Bilagor  

Intervjuguide 

”Har ert företag någon färdig process för produktavvecklingar? Hur ser denna i sådant fall ut? Gäller 

den för alla produkter, eller ser den olika ut beroende på vilken produkt som ska tas bort?” (Avlonitis, 

1983; Lambert, 1988; Muir, 2011) 

Kunden och den eliminerade produktens karakteristika 

”Har ni någon inbördes kategorisering av era kunder? I sådant fall, hur fungerar denna?” (Homburg et 

al. 2009) 

”Ser ni alla kunder som likvärdiga, eller har vissa större strategisk innebörd?” (Homburg et al. 2009)  

Kontrollvariabler 

”Fanns det några substitut till produkten som togs bort, antingen som ni tillverkade själva eller från 

tredje part?” (Vyas, 1993) 

”Hur såg relationen ut med kunden/kunderna innan produktavvecklingen?” (Homburg, 2009)  

Kommunikation 

”Hur gick ni till väga för att informera er kunder/era kunder om produktavvecklingen, och vid vilken 

tidpunkt skedde detta? Kommunicerades detta på samma sätt till alla kunder?” (Homburg et al., 2009; 

Grönroos, 2004) 

”Vilka är det som har kontakt med kunden/kunderna under denna process? Hur sker kommunikationen? 

(Grönroos, 2004) 

”De som kommunicerar med era kunder, har de regelbunden kontakt med kunden och ansvarar de för 

om kunden är nöjd med företaget? (Grönroos, 2004)  

”Sker samordning mellan olika personer och avdelningar som kommunicerar med kund, i sådant fall 

hur?” (Grönroos, 2004) 

Interaktion 

”Hur hjälper ni kunderna att anpassa produkten efter deras behov? Erbjuder ni några tjänster efter köp? 

I vilken grad har ni förståelse för vad kunden behöver och vad som skulle hjälpa kunden? (Grönroos, 

2004; Homburg et al. 2009) 

”Hur arbetar ni för att kundens interna processer skall kunna fortsätta fungera så bra som möjligt efter 

produktavvecklingen, hur ser ni på er uppgift att stödja dessa? Om tilläggstjänster finns, vad händer 

med dessa?” (Grönroos, 2004)  

” Vad har kunden för roll (inflytande) i produktavvecklingsprocessen? Ställs denna i proportion till 

kundens storlek och betydelse?” (Homburg et al. 2009; Grönroos 2004)  

”Utvärderade ni vilka ekonomiska konsekvenser som produktavvecklingen skulle innebära för er 

kund/era kunder.”  (Grönroos, 2004) 

”Tas det hänsyn till den eliminerade produktens betydelse för kunden.” (Grönroos, 2004; Homburg et 

al. 2009)  
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Evidens av kundreaktion 

”Hur reagerade kunden/kunderna när beslutet om produktavvecklingen nådde dem? Hade de förståelse 

för de skäl som låg bakom beslutet?” (Grönroos, 2004) 

”Vad krävde kunden av er i samband med detta? Ställde de några särskilda krav?” (Grönroos, 2004) 

”Upplevde ni att ert sätt att kommunicera, hur era budskap var integrerade och vad de sade, påverkade 

varför kunden/kunderna reagerade som de gjorde?” (Grönroos, 2004) 

”Upplevde ni att era ansträngningar för att stödja kund, i den utsträckning som de skedde, påverkade 

varför kunden reagerade som den gjorde?” (Grönroos, 2004)  

Evidens av relationsförändring 

”Upplevde ni några förändringar i er relation med kunden/kunderna efter produktavvecklingen, vad var 

dessa?” (Homburg et al., 2009; Grönroos, 2004)  

”Hur ändrades deras inköpsmönster? Är de fortfarande kunder hos er?” (Homburg et al., 2009; 

Grönroos 2004)  
 

 

 

 


