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Abstract

Maintenance of supplier relations through
CRM-systems

Alex Silfvergren

Gotlands Slagteri is a butchery which produces meat and 
charcuterie. The company is dependent on long term relationships 
with suppliers as well as customers, and just as in any 
relationship it is nurtured by tender and care. The purpose of 
this study is to identify the relationship with the suppliers and 
see what could be improved upon. In this case, the improvement 
regards the company’s way of handling information about suppliers, 
which in turn generate the following questions; does any further 
information regarding suppliers, valuable enough to be documented 
exist? And how could present information be stored? The 
information procured attempts to answer what makes suppliers 
supply to Gotlands Slagteri as well as what the viewpoint of other 
butcheries is. Via a literature study CRM is proposed as a 
possible solution and is backed up by a benchmark of what similar 
companies do (HKScan, KLS, Hälsingestintan). CRM-systems turn out 
to be a recurrent option and could be procured either by buying an 
already existing product or develop your own. The study concludes 
in there not necessarily being anything new to add as far as 
information per supplier go, but instead point to the fact that 
there are some already existing data which potentially could add 
individual value. Beyond that the study show that CRM could make a 
strong case as a future feature. The one thing reaming is for 
Gotlands Slagteri to determine which CRM-system would make the 
better fit.  

Key words: CRM, CRM-systems, supplier, supplier relationships,
relationships, supportive systems.
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Sammanfattning 

Gotlands Slagteri är ett företag som bedriver produktion av kött och charkvaror. Verksamheten 

bygger på långsiktiga relationer mellan såväl leverantörer som kunder, och som vilken relation 

som helst krävs omtanke och underhållsarbete för att de skall kvarstå. Syftet med den här studien 

är att titta på Gotlands Slagteris leverantörsrelationer och göra en utomstående bedömning för 

slakteriets räkning, samt att se om dokumentationshanteringen av leverantörerna kan förbättras. 

Syftet mynnar följaktligen ut i tre frågeställningar; Hur ser nuläget av relationen mellan 

Gotlands Slagteri och deras leverantörer ut? Vilken leverantörsinformation önskas av Gotlands 

Slagteri i framtiden? Är CRM-system ett lämpligt alternativ för Gotlands Slagteri att 

dokumentera information i och hur kan det tillämpas? Metodiken som använts för införskaffande 

av data har primärt bestått av intervjuer, både med leverantörer och personal vid Gotlands 

Slagteri. Studiens frågeställningar resulterar i att relationerna över lag ser bra ut. Det viktigaste 

för leverantörerna visar sig vara att avräkningspriserna per djur inte är för låga. Studien resulterar 

också i att slakteriet inte nödvändigtvis är ute efter någon ny information angående leverantörer i 

framtiden, men att det istället går att utöka leverantörers redan befintliga uppgifter genom att 

integrera annan sparad information. Vid integrering av vederbörande uppgifter talar resultatet 

även för att CRM-system är lämpligt vid framtida dokumentation för leverantörsuppgifter. 

Återstående för slakteriet är att avgöra vilken typ av CRM-system som ter sig bäst lämpat, men 

studiens rekommendation är att satsa på ett egenutvecklat system. Initialt kan systemet 

implementeras vid inköpsavdelningen som ett slags pilotprojekt för att därifrån expandera 

programmets funktioner till att även stödja andra avdelningar i verksamheten.    

 

Nyckelord: CRM, CRM-system, leverantörer, leverantörsrelationer, relationer. 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

En relation är per definition det utbyte som finns mellan två eller flera parter. På 

individnivå handlar relationer om kontakt med människor och på ett inte allt för olikt sätt 

fungerar även relationer mellan företag. För ett företag är det viktigt med sunda relationer 

mellan olika aktörer för att de skall tillåtas att få finnas kvar. Goda relationer med sina 

leverantörer skapar förutsättning för bra och kanske även prisvärt råmaterial, medan goda 

relationer med kunder skapar förutsättning för en framgångsrik försäljning. För företag 

liksom individuella människor kan det vara av intresse att personifiera relationerna för att 

få ut det mesta av dem. Ett verktyg som används ihärdig bland företag för att göra just det 

är användandet av CRM-system. CRM-system används för att lagra information, om såväl 

kunder som leverantörer. Information som lagras rätt kan användas inom flera avdelningar 

på ett företag. Det vill säga, aktuell information som inköpsavdelningen införskaffar från 

leverantörer kan i sin tur användas vid prognostisering för framtida försäljning mot kunder.  

 

Gotlands Slagteri AB, (GSAB), är en lokal verksamhet med produktion av kött och 

charkvaror. Gotlands Slagteri är ett dotterbolag till företaget Svenskt Butikskött, varpå en av 

slakteriets primära kundkategorier återfinns i ett av Svenskt Butikskötts varumärken: Smak av 

Gotland. Varumärket ligger i framkant i en bransch med knivskarp konkurrens och det är därför 

viktigt med ett gott och nära samarbete mellan djurleverantörer, förädlingsindustrin och 

handeln. Den sekundära produktkategori som slakteriet förser är KRAV. Därtill levereras även 

konventionellt kött till industrikunder, (ICA, COOP och Axfood m.fl.). 

 

Verksamheten bygger således på långsiktiga förhållanden med såväl kunder som 

leverantörer. Vid avdelningen för inköp pågår arbete mot leverantörrelationer, och arbetet 

handlar dels om ett kontinuerligt främjande av relationerna, men också om att säkerställa att 

slakteriet genom dialog kan uppmana leverantörerna till att öka sina volymer, samtidigt 

som djuren upprätthåller sin kvalitet. Bra relationer med leverantörerna är viktigt för att de 

inte skall välja att lämna djur till konkurrenter. 
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1.2 Problembeskrivning 

För att verksamheten skall fungera krävs långsiktiga och hållbara relationer med 

leverantörer av djur. Gotlands Slagteri verkar uteslutande på den gotländska marknaden och 

har i dagsläget en marknadsandel om cirka 75 procent (leverantörer av nöt). Även om 

verksamheten besitter en majoritetsdel finns det ett intresse hos konkurrerande slakterier som 

HKScan och KLS att göra sig slagkraftigare.1 Med en hårdnande ökar behovet av att ha goda 

relationer med sina leverantörer, och däri ligger problematiken att det är svårt att veta hur 

relationer skall skötas på bästa sätt. Därav är en av verksamhetens främsta utmaningar att se till 

vad det är som krävs för att leverantörer fortsatt skall se just Gotlands Slagteri som det primära 

valet. Slakteriet har också för avsikt att se över sitt nuvarande sätt att lagra information om sina 

leverantörer, varvid CRM kan vara av intresse. Det är inte ovanligt för företag som ger sig i 

kast med implementering av CRM att misslyckas. I dagsläget verkar det som att det bara är 

20 procent av alla CRM implementeringar som faktiskt lyckas.2 Vid jämförelser av studier 

som tittat på förändringsarbete är misslyckande halten hög överlag på cirka 70 procent.3 

Misslyckande kan bero på allt från förhastade systeminköp som ingen tar sig tid att lära 

eller att fel CRM-system köps in där systemet inte lämpar sig för verksamhetens arbete.  

 

1.3 Syfte & frågeställningar 

Syftet med det här arbetet är att titta på Gotlands Slagteris leverantörsrelationer för att göra 

en utomstående nulägesbedömning för slakteriets räkning, samt att se hur 

dokumentationshanteringen av leverantörerna kan förbättras.  

 

Frågeställningar som kommer att användas är: 

1. Hur ser nuläget av relationen mellan Gotlands Slagteri och deras leverantörer 

ut? 

2. Vilken leverantörsinformation önskas av Gotlands Slagteri i framtiden? 

3. Är CRM-system ett lämpligt alternativ för Gotlands Slagteri att dokumentera 

information i och hur kan det tillämpas? 

  

                                                 
1 HKScan, tidigare Scan och KLS står för KLS Ugglarps AB. Båda är slakterier i Sverige. 
2 M. Torggler. The Functionality and Usage of CRM Systems, 2008. 
3 R. Todnem By, Organisational Change Management: A Critical Review, 2005. 
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2. Teori 

2.1 Släktskapsdiagram 

Släktskapsdiagram utgör ett av de sju ledningsverktygen. 4 Ett släktskapsdiagram är ett sätt 

att skapa ordning av stora mängder muntliga data, exempelvis bestående av åsikter, 

önskemål, idéer och eller dylikt.5 Data grupperas därpå utefter hur likartade, (besläktade), 

de är med varandra, se figur 1. Tanken med släktskapsdiagram är att belysa associationer 

bland svarsalternativ, vilket innebär att insamlade svar som låter likartade grupperas 

tillsammans.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 B. Bergman, & B. Klefsjö, Kvalitet – från behov till användning, 2012, S.486. 
5 B. Bergman, & B. Klefsjö, 2012, S.486. 

Figur 1: Principen för släktskapsdiagram (Bergman & Klefsjö) 

Figur 1: Principen för släktskapsdiagram 
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2.2 Nuläge 

Ett nuläge utgör en del av en nulägesanalys, vilket är ett sätt för företag att skapa sig en 

verklighetsuppfattning om företaget i dess nuvarande situation.6 Nulägesanalysen ger bl.a. 

information om marknaden, konkurrens och omvärlden, varpå nuläget syftar till att visa 

vart företaget befinner sig i förhållande till de olika områdena.7 Ett nuläge kan således 

appliceras på önskvärt område för att precisera vart företaget befinner sig inom just det.  

 

2.3 Customer Relationship Management, CRM 

2.3.1 CRM-system 

CRM-system är en mjukvara som behandlar samtliga typer av interaktion ett företag har 

med sina kunder och leverantörer. Oberoende av om företaget är inriktat mot produktion 

eller tjänster är CRM öppet för användning. Syftet med CRM är att bidra till ökad 

kundlojalitet genom att kombinera ett företags kunskap, resurser och affärsmodeller.8 CRM 

samlar information i form av kunddata vilket per automatik genererar kundinformation. 

Informationen kan i sin tur användas för att ge ökad förståelse av respektive kund. Med 

andra ord kan CRM sägas handla om förståelse av kundbeteenden för att därigenom 

uppfylla olika kundbehov.9  

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 T. Shaw, Nulägesanalys, 2017. (www.marknadsförd.se). 
7 T. Shaw, 2017. 
8 I. Chen, & K. Povich, Understanding customer relationship management 

(CRM): People, process and technology, 2003. 
9 F. Buttle,  Customer relationship management, 2012. 



11 

 

CRM som verktyg är generellt inget nytt koncept för företag, men trotts det saknas det 

fortfarande en officiell definition för begreppet.10 Det råder dock ingen korthet på 

inofficiella definitioner, nedan följer exempel:  

• ”CRM är en kombination av människor, processer och teknologi vars syfte 

är att förstå ett företags kunder. Det är ett integrerat angreppssätt som 

hanterar relationer genom att fokusera på bibehållandet av kunden genom 

utveckling av relationen”.11 

• ”Syftet med CRM är att skapa relationsstrategier som förädlar relationer 

och på så sätt ökar deras värde”.12 

2.3.2 Syfte med CRM 

Vid användandet av CRM-system är det viktigt att företag har klart för sig vad syftet med 

systemet är. Vanligt förekommande syften är att använda systemen vid marknads- eller 

kundanalyser. Själva begreppet CRM innebär skapandet av strategier som förbättrar och 

främjar relationer, vilket skall leda till att deras värde höjs.13 Användandet av CRM består i 

olika avseenden av kontinuerlig koll på leverantörer och kunders behov, interaktioner och 

intressen. 14 Företag har i regel förutbestämda mål, varpå CRM-system är designat för att 

bistå företaget till att uppnå målen. Poängen är att ett företag måste definiera hur de vill 

arbeta med relationer mot sina olika aktörer (leverantörer och kunder), för att på så vis 

förmå att ge skräddarsydd service.15 (Hädan efter kommer benämningen ”aktörer” tjäna 

som en kombination av leverantörer och kunder). Att jobba förebyggande på relationer är 

ett sätt att hålla kvar aktörer i längden, och långa relationer är i regel mer värdefulla än 

korta.16    

 

                                                 
10 G. Rahimi, & K. Yazdanfar, The Impact of Customer Relationship Management (CRM) System on 

Customer Loyalty, 2015. 
11 I. Chen, & K. Povich, Understanding customer relationship management 

(CRM): People, process and technology, 2003. 
12 K. Storbacka, & J. Lehtinen, Customer Relationship Management; leder du dina kunder eller leder 

dina kunder dig, 2012, S.14. 
13 K. Storbacka, & J. Lehtinen, 2012, S.29. 
14 F. Buttle, Customer relationship management, 2012. 
15 F. Buttle, 2012. 
16 K. Storbacka, & J. Lehtinen, 2012, S.30. 
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Marknadsanalys 

CRM-system som används i syfte att utföra marknadsanalyser ger ofta företag en bild av 

aktörers beteendemönster. Beteendemönster är något som förändras över tid och det är 

därför viktigt för företag att jobba proaktivt genom att göra kvalificerade gissningar av vad 

aktörers framtida efterfråga är för något.17 Trender inom beteendeförändringar har 

identifierats som den största källan för företag att vara uppmärksamma på vid utvecklandet 

av kundfokuserade affärsstrategier.18  

 

Kundanalys 

CRM-system som används i samband med kundanalyser är ett sätt för företag att öka 

insikten av hur aktörer skapar sina egna värden. Om ett företag inte har insikt i vad det är 

som är värdeskapande för sin motpart är det svårt att bygga vidare på relationen.19 Genom 

processer där aktörer uppfyller sina egna mål kan företag få en inblick i vad som är 

värdeskapande och bygga vidare på det.20 

 

Relationsmarknadsföring 

Begreppet relationsmarknadsföring, (RM), har under de senaste åren vuxit fram och kan 

sägas vara ett strategiskt handlande där hela leverantörskedjan inkluderas.21 Istället för att 

arbeta på relationer med leverantörer och kunder separat, inkluderas samtliga parter inom 

en jätteprocess för att i slutänden ta fram den bästa, möjliga produkten.22 

Relationsmarknadsföring är alltså ett tillvägagångsätt som utgår från att företaget, dess 

kunder och leverantörer fungerar som affärspartners. Baktanken med det hela är att skapa 

vin-vin-situationer för samtliga involverade genom långsiktiga affärers relationer.23      

                                                 
17 V. Kurmar, & W. Reinartz, Customer Relationship Management: Concept, Strategy and Tools, 

2012.   
18 V. Kurmar, & W. Reinartz, 2012. 
19 K. Storbacka, & J. Lehtinen, Customer Relationship Management; leder du dina kunder eller leder 

dina kunder dig, 2012, S.36. 
20 K. Storbacka, & J. Lehtinen, 2012, S.36. 
21 B. Höglind, Relationsmarknadsföring, 2017. (www.relations-marknadsforing.se).  
22 B. Höglind, 2017.  
23 Ibid. 
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2.3.3 Funktioner inom CRM-system 

En mjukvara som CRM innefattas av de processer och funktioner som är specifikt kopplade 

till ett företags kundorienterade arbete.24 Allt från kommunikationsplaner, teknik, 

strategianvändning av CRM och övrig information kan ingå i CRM-system. CRM används 

i regel av avdelningar som inköp, marknadsföring och försäljning, varpå vissa avdelningar 

kan komma att bruka olika funktioner av systemet.25  

 

Det samtliga CRM-system har gemensamt är att bistå företaget med upprätthållandet av 

information, för att underlätta byggnationen av långvariga förhållanden.26 Det åstadkoms 

bland annat genom allmänna funktioner som återfinns i de allra flesta mjukvaruprogram. I 

en studie från 2008 gjordes en undersökning av vilka CRM-system som är mest använda 

inom olika företag respektive vilka funktioner de använder, se tabell 1.27 

 

Tabell 1: Vanliga CRM-system och funktioner inom olika affärsområden 

CRM-system Vanligt inom Mest använda funktion 

Collaborative CRM Produktion Contact Management 

Operational CRM Call-center/ 

telefonförsäljning 

Marketing Automation 

Analytical CRM Dagligvaruhandel Marketing Analysis 

Tabell 1. Tabellen utgår från Torgglers studie. Namnen på funktionerna skiljer sig åt från mellan olika system 

och bör i det här fallet betraktas som generella samlingsbegrepp.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 M. Torggler, The Functionality and Usage of CRM Systems, 2008. 
25 M. Torggler, 2008. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
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Collaborative CRM 

Det här systemtyperna handlar om upprätthållandet av kommunikationsvägar mellan 

företag och dess aktörer. Den vanligaste funktionstypen behandlar olika information som 

kontaktuppgifter, adresser, senaste händelser och så vidare. Den här typen av CRM-system 

är vanligt förekommande inom produktionsinriktade företag, varpå kommunikationen kan 

ske på olika sätt, exempelvis; direktkontakt, telefon, e-mail, reklam. 

 

Operational CRM 

CRM-system av det här slaget riktar sig bland annat mot verksamheter med försäljning och 

marknadsföring. Det gör sig till exempel lämpat mot callcenter och dylikt då systemen 

erbjuder funktioner som samlar information om kunders marknadsvanor online. Med hjälp 

av informationen kan företag segmentera kunderna och ta fram specifika erbjudanden.  

 

Analytical CRM 

Den här typen av CRM-system återfinns inte sällan inom dagligvaruhandel och är centrerad 

kring att hantera stora mängder kunddata. Kunder ”kopplas” till systemet via 

”medlemskap” varpå företag kan följa individuella kunders köpvanor. Funktioner som 

Marketing Analysis kan användas vid skapandet av kampanjer och mäter över tid 

lönsamheten för att ge underlag inför framtagandet av nästkommande erbjudande. 
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2.4 Tidigare arbeten  

Valet av CRM-system som svar på problemformuleringen ”hur” information kan 

dokumenteras grundar sig i till stor del på tidigare arbeten. Det finns många tidigare 

undersökningar (se exemplen nedan), både nationella och internationella, som pekar i 

samma riktning; att CRM-system har en positiv inverkan på företag. För många av 

undersökningarna har företagen som examinerats befunnit sig inom IT-branschen, men 

principen för hur hantering av leverantörsinformation dokumenteras är transparent och kan 

därför adapteras universellt. Därav arbetar de flesta företagen i Sverige med CRM.28 Nedan 

följer ett par exempel av arbeten där CRM-system visat på en positiv utveckling.      

 

Exempel 1 

I en undersökning som utförts vid Cleveland University i Ohio har de tittat närmare på 

Customer Relationship Management, (CRM) och vad dess olika beståndsdelar består av; 

människor, processer och teknologi.29 Genom undersökningen konstateras det att företag 

som lyckas implementera CRM-system och kan nyttja det på ett lämpligt vis, ges större 

möjlighet att utveckla och underhålla långsiktiga och lönsamma relationer. De menar också 

på att CRM inte bör betraktas enbart som en programvara, utan snarare som en ideologi. 

Det för att metodiken som CRM är endast fungerar om samtliga delar (teknologi, processer 

och människor) integreras med balans.  

 

Exempel 2 

I en kandidatuppsats som utförts vid Lunds Universitet hänvisar de först till tidigare 

forskning som föreslår att större företag har nytta av CRM. Studiens resultat pekar dock 

även på att mindre och nystartade företag också har mycket att vinna genom användandet 

av CRM. De menar att CRM-system har en positiv inverkan på verksamheter och att det 

hjälper företagen att utvecklas.30 

 

                                                 
28 P. Widman, Så når du framgång med CRM, 2016. 
29 I. Chen, & K. Povich, Understanding customer relationship management 

(CRM): People, process and technology, 2003. 
30 A. Hesselman, N. Kalinovic & P. Woll. CRM System, användning av CRM system inom 

              nystartade företag. 
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Exempel 3 

I en annan undersökning från doktorander vid American-Eurasian Network for Science 

Information, (AENSI), visar data på att CRM är ett oerhört viktigt koncept för öka 

vinstmarginaler i längden.31 De menar att lojalitet är en viktig beståndsdel och att ett första 

steg för att skapa det är genom goda kommunikationskanaler. Via öppen kommunikation 

och utnyttjandet av relevant information kan CRM utgöra den affärsstrategi som lägger 

grunden för lojalitetsbyggandet. De går vidare med att lyfta vikten av att det är kritiskt att 

CRM konceptet utnyttjas på rätt sätt för att det skall fungera 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
31 G. Rahimi, & K. Yazdanfar, The Impact of Customer Relationship Management (CRM) System on 

Customer Loyalty, 2015. 
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3. Metod 

3.1 Datainsamling 

Datainsamling utgör ett av de sju förbättringsverktygen som används i kvalitativt 

förbättringsarbete.32 Att ha en mängd data att utgå ifrån är en av de viktigaste 

komponenterna vid arbete av kvalitetsförbättringar.33 Det är viktigt med ett gediget 

beslutsunderlag för att kunna bilda sig en uppfattning av verkligheten. 

 

Vid arbete med kvalitetsförbättringar är det högst väsentligt att data införskaffas. I regel rör 

det sig ofta om stora kvantiteter och då är det viktigt att metoderna som ligger till grund för 

insamlandet är enkla. Utifrån det sammanställdes tidigt ”the seven QC-tools” som på 

svenska benämns de sju förbättringsverktygen.34 Det händer att de verktyg som ingår i 

gruppen skiljer sig åt beroende på sammanställning, men principen är densamma. 

3.1.1 Datainsamling av leverantörsinformation  

Den förstnämnda frågeställningen i den här studien handlar om att bilda sig en uppfattning 

om hur nuläget av relationen mellan Gotlands Slagteri och leverantörerna ser ut. För att ta 

reda på det har en kvalitativ metod i form av interjuver tett sig lämpad. Kvalitativa 

undersökningar inger förståelse för hur individer upplever olika situationer.35  Kvalitativa 

intervjuer är ett tillvägagångssätt som kan ge ett brett spektrum av information, då förgjorda 

frågeställningar kan komplimenteras av följdfrågor för ytterligare informationsinsamlande. 

36 Även för den andra frågeställningen har kvalitativa intervjuer genomförts. 

                                                 
32 B. Bergman, & B. Klefsjö,  Kvalitet – från behov till användning, 2012, S.235. 
33 B. Bergman, & B. Klefsjö, 2012, S.235. 
34 Ibid. S.234.  
35 M. Björklund, & U. Paulsson, Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera. 2003, S.29. 
36 A. Lantz, Intervjumetodik, 2013, S.13. 
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Frågeställning nummer tre riktar sig mot ett lämpligt stödsystem som kan hantera 

personifierad information (CRM). Även här har arbetet till viss del, grundat sig på 

intervjuer. Därutöver har en jämförelse av andra företag inom samma område gjorts för att 

avgöra om CRM-system är ett lämpligt förslag. I figur 2 nedan presenteras de steg som 

ingått i processen för samtligt datainsamlande.  

 

 

 

 Upplägget för datainsamlingen i studien grundar sig på principen för 

marknadsundersökning. Marknadsundersökning är ett sätt att få fram kunskap om 

leverantörer inom deras respektive område.37 I det här fallet har t.ex. information från en 

målgrupp, i kombination med internetbaserad efterforskning använts för att avgöra om 

CRM utgör ett lämpligt dokumentationssystem.       

 

 

 

 

                                                 
37 Webropol, Steg för steg-guide för genomföra marknadsundersökningar, 2017. 

Figur 2: Processbild över datainsamlandets utförande. 
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3.2 Intervju 

En intervju är ett arbetssätt för en undersökande part att få fram fakta och information. 38 

Det finns olika typer av intervjuer, däribland: personliga-, besöks- och telefonintervjuer.39 

Processen för utförandet grundar sig i att den som utför intervjun utgår från en på förhand 

skapad problemformulering, och följer upp med relevanta frågor kring ämnet för att få ut så 

mycket information från respondenten som möjligt. Därpå transkriberas intervjun för att 

filtrera ut irrelevanta fakta, varpå det kvarvarande resultatet kan tolkas vidare och 

analyseras djupare.40  

3.2.1 Semistrukturerad intervjuteknik 

En vanligt förekommande form av intervju är så kallade semistrukturerade intervjuer.41 

Frågor skapas på förhand och följer en viss ordning men kan vid behov kompletteras 

beroende på om svaret är tillfredställande eller behöver utvecklas. En semistrukturerad 

intervju kan resultera i både en kvalitativ eller kvantitativ analys 

3.2.2 Utförande av intervjuer 

Intervjuer har framförallt förekommit med leverantörer, men även med personal på 

Gotlands Slagteri. Samtliga intervjuer som utförts i den här studien har genomförts under så 

kallade semistrukturerade omständigheter. Underlaget som använts har därav haft möjlighet 

att anpassas beroende på personen som intervjuats, (se bilaga 1 och 2 för intervjumall).42 

Intervjuerna i sig har altererat mellan platsbesök och telefonintervjuer, men i den grad det 

har varit möjligt har intervjuer utförts på plats. Anledningen till platsbesöken har dels att 

göra med att besöksintervjuer är bland de lämpligaste för att skapa förtroende med 

respondenten.43 Det är troligare att en respondent känner sig lugnare om intervjun sker på 

en för respondenten igenkänd plats.44 Under de omständigheter personliga intervjuer 

inträffat har samtalen spelats in med respondentens godkännande.  

 

                                                 
38 A. Lantz, Intervjumetodik, 2013, S.13. 
39 A. Lantz, 2013, S.41. 
40 Ibid., S.87. 
41 Ibid., S.44. 
42 Ibid., S.45.  
43 R. Granér, Personalgruppens psykologi, 2012, S.79. 
44 R. Granér, 2012, S.79. 
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Val av leverantörer 

Under urvalet av leverantörer fattades tidigt ett gemensamt beslut i projektets styrgrupp om 

att avgränsa arbete till en av tre leverantörstyper. Därav kommer det sig att producenter av 

nötkött är de som ligger grund vid utförandet. (Resterande producenter är leverantörer av 

lamm och gris). Initialt försåg slakteriet med en handplockad lista om ett 20-tal leverantörer 

av nöt, med olika produktionstyper och volymer. Listan byggde på ett önskemål om 

skiljaktigheter hos leverantörerna, för att se om leverantörer med olika produktioner 

svarade olika. Urvalet bestod även av leverantörer vars inställning till slakteriet varierade 

mellan positiv till skeptisk. Respektive respondent fick inledningsvis ett introduktionsmail 

med en kort presentation av arbetet, som för att etablera en första kontakt. Introduktionen 

följdes i sin tur upp av telefonsamtal där tider för intervjuerna blev överenskomna. Totalt 

har 12 av slakteriets cirka 400 leverantörer intervjuats, varav 9 utförts på plats.  

 

Val av personal från Gotlands Slagteri 

Intervjuer som skett på företaget har varit tillsammans med personal från verksamhetens 

inköpsavdelning. Även här har respektive respondent inledningsvis försetts med ett 

introduktionsmail där arbetet presenterats kort och vad intervjun i sig är tänkt att mynna ut 

i. Till skillnad från leverantörsintervjuerna har samtalen istället för frågor om slakteriet 

kretsat kring CRM-system. Intervjuerna har fungerat som en slags intressekoll samt vilka 

kriterier ett system bör ha för att vara relevant. Se bilaga 2 för sammanställning. 

 

Val av konkurrerande företag för jämförande 

Gotlands Slagteris vision är att vara den ledande kött- och charkleverantören och det 

innebär att ta sig till toppen på en redan befintlig marknad. För att ta sig dit kan det då vara 

en bra utgångspunkt att se vad de för närvarande ledande företagen gör för att vara just det, 

ledande. I Sverige är HKScan och KLS de största företagen på marknaden. I arbetet har 

även ett jämförande med ett något minder slakteri, Hälsingestintan, gjorts för att se hur ett 

likartat företag går till väga. Det sistnämnda är primärt likartat i mån av antalet anställda.   
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3.3 Sammanställning av dataanalys 

Processen efter varje genomförd intervju har i stort sett likartad ut. Samtliga intervjuer har 

transkriberats varpå information som av diverse anledning mynnat iväg för långt från ämnet 

har reducerats. Med hjälp av släktskapsdiagram har ett slags systematiskt arbete lett till en 

kategorisering av respondenterna utefter deras svar. Det har i sin tur gjort den insamlade 

datan överskådlig och bidragit till att skapa struktur bland svaren. För samtliga 

intervjufrågor, se bilaga 1. 

 

Kategorisering 

Fråga 5: Hur är det att lämna djur till GS, fr.o.m. slaktanmälan till dess att djuren hämtas? 

Är det något som fungerar bra eller mindre bra?  

Fråga 6: Ser du några fördelar med att lämna till GS? 

Fråga 7: Ser du några nackdelar med att lämna till GS? 

Fråga 11: I slakteriets arbete framåt, vad är det viktigaste de kan arbeta med för dig som 

leverantör? 

 

Fråga 5, 6, 7 och 11 gav individuellt svar som tillsammans kan gå under en 

sammanfattande frågeställning ”vad påverkar leverantörer att leverera till Gotlands 

Slagteri?”, se figur 3. Svar presenteras vidare i resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figur 3: Illustrerad association mellan svarsalternativ.  
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Fråga 4: Hur länge har du lämnat djur till slakteriet i Visby? (HK Scan/ GS) 

Fråga 12: Har du blivit kontaktad av andra slakterier? 

Fråga 13: Har du någonsin lämnat djur till något annat slakteri? 

Fråga 14: Om ja; Varför? 

 

Fråga 4, 12, 13 och 14 gav individuellt svar som tillsammans kan gå under en 

sammanfattande frågeställning ”hur står sig leverantörer till andra slakterier?” se figur 4. 

Svar presenteras vidare i resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Illustrerad association mellan svarsalternativ. 
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Fråga 8: Känner du att GS är delaktiga i din produktion? 

Fråga 9: Känner du dig involverad i GS utvecklingsarbete? 

Fråga 10: Kan GS erbjuda mer i form av utbildning, informationsträffar eller tekniskt stöd? 

 

Fråga 8, 9 och 10 gav individuellt svar som tillsammans kan gå under en sammanfattande 

frågeställning ”hur ser leverantörer på Gotland Slagteris engagemang?” se  

figur 5. Svar presenteras vidare i resultat. 

 

3.4 CRM som val 

Studiens tredje frågeställning handlar om att fastställa ifall CRM-system kan utgöra ett 

lämpligt alternativ som i form av ett stödsystem där redan befintlig information om 

leverantörerna kan sammanställas. Ett ingående krav har varit att systemet är lättanvänt och 

att information kan adderas på ett strukturerat vis. Som svar på frågan är CRM-system det 

alternativ som presenteras i den här studien. Anledningen till CRM grundar sig på en 

jämförelse av hur andra slakterier hanterar relationer med sina leverantörer. Genom 

mailkontakt har slakterier som HKScan, KLS och Hälsingestintan tillfrågats om huruvida 

de använder sig av CRM-system. Om ”ja”, har en uppföljning skett för att ta reda på vem 

som använder det och vilka funktioner det innefattar.  

Figur 5: Illustrerad association mellan svarsalternativ.  
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3.5 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet 

Reliabiliteten i den insamlade datan skiljer sig lite lätt beroende på frågeställning. För den 

första frågeställningen grundar sig underlaget på intervjuer av 12 leverantörer där totalen är 

cirka 400 aktiva leverantörer. 12 leverantörer utgör alltså 3 procent av den potentiellt totala 

mängden svar och kan därav anses vara av låg reliabilitet. Dock, av svaren att döma liknade 

många av dem som hade likartade produktioner varandra. Bland intervjuerna blev det klart 

att större produktioner vars årliga leverans översteg 100 djur hade liknande svar och samma 

för produktioner vars årliga leverans understeg 100 djur. Det är möjligt att även ifall en 

större mängd leverantörer hade använts, skulle svaren se fortsatt likartade ut. 

 

För den tredje frågeställningen ser reliabiliteten lite trovärdigare ut. Vad beträffar CRM 

finns det alltjämt sedan 70-talet flertalet olika undersökningar som syftar till att ta reda på 

hur CRM-system påverkar företag. I studien har omkring sex artiklar och analyser använts, 

såväl svenska som internationella, varav samtliga har genererat liknande slutsatser, att 

CRM-system har en positiv inverkan på företag som kan bruka dem rätt.  

 

Validitet 

Data som införskaffats under arbetets gång har varit lämplig i sig men skulle för en ökad 

reliabilitet om möjligt ske i större utsträckning. Huruvida CRM-system utgör en lämplig 

lösning för slakteriet att dokumentera information i kan ses som en spekulationsfråga, men 

vid en jämförelse av andra slakterier i Sverige har det visat sig att CRM-system är ett 

arbetsverktyg som används flitigt. Bara för att det fungerar för vissa måste det inte innebära 

att det fungerar för alla, men då både forskning menar på att CRM har en positiv inverkan 

och ledande företag inom samma bransch använder sig av det, går det inte att utesluta att 

CRM-system validerat förslag.           
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4. Resultat  

 4.1 Frågeställning 1: Hur ser nuläget av relationen mellan Gotlands Slagteri och 

deras leverantörer ut? 

I tabell 2 följer en sammanställning av de leverantörer som intervjuats i studien. Efter det 

att samtliga genomförts, märkets i svaren att leverantörer som levererar likartade mängder 

djur även svarat likartat. Av den anledningen kommer liknande svar inte presenteras 

upprepade gånger. Av integritetsskäl är namn utelämnade och istället ersatta med nummer. 

Ordningen för hur intervjuerna presenteras reflekterar inte ordningen för när respektive 

intervju tagit plats.  

Tabell 2: Sammanställning av leverantörsintervjuer 

Respondent  Typ av produktion Slaktdjur/ år Typ av intervju 

Leverantör 1 Nötproducent & 

livdjursuppfödning 

~100 Platsbesök 

Leverantör 2 Nötproducent ~100 Platsbesök 

Leverantör 3 Nötproducent & 

livdjursuppfödning 

~400 Platsbesök 

Leverantör 4 Mjölkproducent ~100 Platsbesök 

Leverantör 5  Mjölkproducent ~100 Platsbesök 

Leverantör 6 Livdjursuppfödning ~100 Platsbesök 

Leverantör 7 Mjölkproducent & 

nötproducent 

~100 Platsbesök 

Leverantör 8 Nötproducent & 

livdjursuppfödning 

~100 Platsbesök 

Leverantör 9 Nötproducent ~250 Platsbesök 

Leverantör 10 Mjölkproducent ~100 Telefonintervju 

Leverantör 11 Mjölkproducent ~100 Telefonintervju 

Leverantör 12 Nötproducent ~700 Telefonintervju 

Tabell 2. Sammanställningen ger en indikation av vilken typ av produktion respektive leverantör har, vilken volym 

slaktdjur som lämnas per år samt hur intervjun har gått till.   
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4.1.1 Vad påverkar leverantörer att leverera till Gotlands Slagteri? 

Se figur 6. 

 

Figur 6: Svarsdiagram för vad som påverkar leverantörer.  

 

I första hand menade 6 av 12 på att det är avräkningspriserna som är bland det viktigaste. 

- Man måste kunna leva på det man gör. 

- Avräkning är det viktigaste. 

- Det är en prisfråga och de som ger bäst betalt vinner upphandlingen helt enkelt.  

- Att få betalt för arbete låter väl klokt. 

- Vettiga noteringar som speglar marknaden.  

 

I andra hand lyftes etiken i det hela upp där 5 av 12 påpekade att det är en viktig aspekt. 

Återkommande för de flesta var att bland fördelarna av att lämna djur till Gotlands Slagteri 

är att djuren slipper transportsträckan över havet. Det underströks av flera att det kunde 

vara värt att lämna djuren till Gotlands Slagteri även om noteringen skiljde sig något 

jämfört med andra slakterier.     

- Jag bor så nära man kan komma. Att skicka djuren över sjön bara för att 

Gotland inte kan matcha priserna är inget önskvärt scenario. 

Vad påverkar leverantörer att leverera till Gotlands 
Slagteri?

Avräkningspriser Etik Bygga Gotland som varumärke
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- För djuren kan jag tro att det är avsevärt mycket bättre desto kortare de 

behöver åka transport. 

- Noteringen får ju inte skilja sig för mycket men även om det skulle vara några 

ören mindre än vid andra slakterier kan det vara värt att skicka djuren hit. 

- Det är självklart viktigt att få ut konkurrenskraftiga priser och det är bra att 

slakteriet kan erbjuda det så att djuren blir kvar på ön. 

- Så länge det är hållbart att lämna djuren på Gotland är väl det egentligen det 

bästa för dem. 

 

I tredje hand påpekade 1 av 12 att det finns ett visst intresse i att bidra till att öka Gotland 

som varumärke. Det vägde dock inte högre än avräkningspriserna. 

- Det finns en viss stolthet i att kunna producera gotländska djur till ett gotländskt 

varumärke. Någonting försvinner från den känslan om man skulle tvingats att 

sälja till någon annanstans än Gotland.  
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4.1.2 Hur står sig leverantörer till andra slakterier? 

Se figur 7. 

 

Figur 7: Svarsdiagram för vilken koppling leverantörer har till andra slakterier. 

 

Totalt har 4 av 12 under någon period lämnat till ett annat slakteri än det beläget i Visby. 

Samtliga av dessa hade lämnat djur till KLS varpå anledningen var samma för alla. Under 

en period när slakteriet i Visby i stort sett var det enda tillgängliga och det inte fanns någon 

direkt konkurrens valde somliga att se sig om efter andra alternativ som betalade bättre. 

KLS i Kalmar blev en lösning för somliga men i takt med att slakteriet i Visby övergått till 

att bli Gotlands Slagteri har leveranserna till KLS upphört.  

-   Det var en fråga om pris. Det gick precis som inte att förhandla med det 

gotländska slakteriet. Man blev inte tagen på allvar. 

- Jag har lämnat till Visby slakteriet i stort sett hela tiden med undantag för 3 år 

då jag lämnade till KLS. 

- Jag har testat för ett par år sen att lämna till ett annat slakteri men det var 

ingen bra erfarenhet. 

- Ja under en period lämnade jag till KLS för att slakteriet här på Gotland var 

svåra att ha att göra med. Man fick inte ut något om man ville förhandla så KLS 

blev en testlösning. 

 

Hur står sig leverantörer till andra slakterier?

Alltid slakteriet i Visby KLS
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Samtliga tillfrågade leverantörer har under majoriteten av sina arbetsföra år alltid lämnat 

djur till slakteriet i Visby. Innan Gotlands Slagteri var det Scan som höll i produktionen 

men djuren gick då till samma ställe som nu. 

-  Jag har alltid skickat mina djur till slakteriet på Gotland. 

- Alltid Gotland. 

- Under alla år jag vart på gården har djuren lämnats på Gotland. 

- Det har alltid gått till Visbyslakteriet. 

 

En notis värd att nämna kan vara att flertalet anser att det är bra som det är numer. Det vill 

säga för gotländska leverantörer som lämnar djur till KLS i dagsläget, slaktas ändå djuren 

via Gotlands Slakteri för att sen gå vidare. 

- Det kanske inte var planerat att det skulle bli så men om det nu finns ett slakteri 

här varför inte använda det? Det blir ju en mindre påfrestning på djuren om de  

- slipper transporteras bort till fastlandet för ett jobb som kan göras här.   

  

4.1.3 Hur upplever leverantörer Gotlands Slagteris engagemang? 

Se figur 8. 

 

Figur 8: Svarsdiagram över vad leverantörer tycker om slakteriets engagemang. 

 

 

 

Hur upplever leverantörer Gotlands Slagteris 
engagemang?

Känner av det Känner inte av det Kan bli bättre
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Vad gäller slakteriets engagemang i sina leverantörer svarade 6 av 12 att de tycker att de 

känner ett visst intresse från slakteriets sida och att slakteriet för en öppen dialog. 

- De är öppna för att föra dialog.  

- Jo aktiva tycker jag att de är. Mer nu än det var förut. 

- Kanske inte i mig specifikt men de anordnar med årliga möten och infomail. 

- Det finns en öppenhet. Om det är brist på djur och de meddelar i tid går det 

oftast att få fram. 

- Om det finns något att intressera sig för så tycker jag att de visar det. De har 

representanter ute och de för dialog med jämna mellanrum. 

- Till viss del. De kanske lägger mer fokus på lammleverantörer, men det kan 

räcka.  

 

Därtill var det 4 av 12 som inte kände av något. 

- Nej. Det kan vara andra som känner av det mer på andra ställen, jag skickar 

bara djur för slakt. 

- Det anordnar ju med träffar och så men jag ägnar mig mest åt mitt. 

- Jag har hand om mitt, jag vet inte om det behövs mer. 

- Nej. I Gotland i allmänhet är de aktiva men här är det inget de behöver vara.   

 

Avslutande var det 2 av 12 som nämnde att det skulle kunna bli bättre. Båda var dock 

tveksamma till om mer information i form av träffar eller brev skulle vara svaret. 

- Bättre går väl alltid att bli men det är frågan om det finns något intresse för det. 

- Jo det är väl bra att de anordna med sina informationsträffar men det får inte 

ske för ofta så att de bara tjatas om samma saker som alltid.    
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4.2 Frågeställning 2: Vilken leveransinformation önskas av Gotlands Slagteri i 

framtiden?  

I dagsläget besitter slakteriet viss dokumenterad information av sina leverantörer. Uppgifter 

som finns tillgängliga är: medlemsnummer, namn, kontaktuppgifter (telefon, mail, adress), 

antal lämnade djur och SEnr.45 Även mer personifierad information finns att tillgå då viss 

personal som jobbat mot leverantörerna länge besitter mycket kunskap om dem. Det blir 

dock mycket kunskap som går förlorad den dag omnämnd personal lämnar slakteriet, och 

därav är nya, alternativa dokumentationssystem för lagring av information av intresse. 

4.2.1 Vilken information angående leverantörer behöver du i ditt jobb? 

- Det viktigaste är leverantörsnummer för att kunna lägga in/ lägga till om något 

behöver ändras i slaktanmälningarna. Det går också att söka på nyckelord om 

man har namn t.ex. är det tillräckligt för att kunna se historik och hitta saker 

tillbaka i tiden. Sen beror det förstås på vad man skall göra. Det finns två 

system, det ena sköter ekonomin och det andra anmälningarna. Men systemen 

hänger inte ihop så beroende på vad man skall göra kan det behövas olika 

mycket ingående information. 

- Det mesta sitter i huvudet, men det viktigaste som behövs finns att hämta i 

systemen. Scan hade ett bra system men utvecklingsarbete krävs för att komma 

dit.   

- Tidigare historik av slaktresultat ger ett bra underlag att börja samtal om. Sen 

är det viktigt med statistik över vilket skick de senaste besättningarna som 

skickats till slakteriet har varit i. Säg att slakteriet tar emot en besättning av 

lamm men att många av dem har en anmärkningsvärd fetthalt. Då är det av 

intresse att ta reda på varför och hur det kan åtgärdas. I historiken går det 

också att spåra tidigare priser vilket också är viktigt. Beroende på djur och 

säsong skiljer sig priser åt och kan komma förhandlas om. Tidigare användes 

                                                 
45 SE-nummer = Om du håller ett eller flera nötkreatur på en plats ska du anmäla det till 

Jordbruksverket. Du får då ett så kallat produktionsplatsnummer. SE indikerar Sverige. Syftet med 

numret på produktionsplatsen är att det ska vara möjligt att spåra djur från en plats till en annan vid 

utbrott av någon smittsam djursjukdom. 
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CRM där information lagrades men sedan övergången från Scans system till 

Gotlands Slagteris har det inte hängt med. 

4.2.2 Finns det något att tillägga till de nuvarande systemen som används idag? 

- Det viktigaste finns väl egentligen men det handlar om att få fram vad vi vill 

skall inkluderas i systemen. Ofta är det en kostnadsfråga vilket gör att det blir 

kompromisser och mötas i mitten med önskemål av vad som faktiskt kommer 

med. 

- Slakthistoriken och övrig information som vi har om leverantörerna ligger i två 

olika system. Det är ju bara att byta mellan dom men dom kunde lika gärna 

ligga ihop också. Då hade allt varit på samma ställe.      

 

4.3 Frågeställning 3: Är CRM-system ett lämpligt alternativ för Gotlands Slagteri att 

dokumentera information i och hur kan det tillämpas? 

Först och främst har lämpligheten av CRM som system utgått ifrån om branschliknande 

företag använder sig av det. Både på HKScan och KLS används egenutvecklade system 

inom olika avdelningar av företagen och även i Hälsingestintans fall används CRM-system, 

men då i anslutning till försäljning för att differentiera kundinformation. Systemens olika 

layouter har skiljt sig åt men somliga uppgifter angående leverantörer har varit 

återkommande för respektive slakteris system. Däribland uppgifter som; person- och 

kontaktuppgifter, utvecklings/ händelseförlopp (historik över hur leveranser har sett ut 

tidigare).  

 

HKScan 

HKScan är ett av Sveriges största företag när det kommer till kött och charkvaror. På Scan 

används ett så kallat inhouse-utvecklat CRM-system som funnits sedan flera år tillbaka. 

Inhouse innebär att det är något som konstruerats under ens eget tak och systemet är 

utvecklat med hänsyn inte bara för avdelningen för inköp utan för att stödja hela företaget. I 

systemet noteras utöver specifik information om leverantörer sådant som senaste 

platsbesök, specifika uppgörelser och kommande händelser. Scan är i och för sig ett företag 
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med många års erfarenhet så det är knappast chockartat att de har funktionella system i 

bruk. 

 

KLS 

KLS är ytterligare ett av de största slakterierna i Sverige och är lokaliserat i bland annat 

Kalmar, Hörby och Trelleborg. I kontakten med KLS framkom det att även de använder sig 

av ett inhouse-utvecklat CRM-system. Det framkom också att systemet inkluderar data för 

cirka 6 500 leverantörer och den person jag hade kontakt med menade på att ett system för 

att hålla människor isär i stort sett är ett måste, oavsett om det gäller leverantörer eller 

kunder. ” […] den mjukvara vi använder är till för att skapa struktur och hålla information 

och oavsett antal är konceptet ett bra industriellt verktyg”.   

   

Hälsingestintan  

Hälsingestintan är rent objektivt ett intressant slakteri då de till skillnad från sina 

konkurrenter jobbar mobilt. Med specialkonstruerade lastbilar som har både elektricitet, 

vatten och värme kör de det mobila slakteriet direkt hem till gårdarna. Kontakten jag 

etablerade på Hälsingestintan arbetade till skillnad från de övriga med försäljning men 

berättade att åtminstone försäljningsavdelningen använder en form av CRM-system. 

Systemet användes bland annat för kundhantering av försäljare.  

Det är förvisso inte självklart men om en systemtyp finns tillgänglig är jag villig att gissa 

på att det även finns något som separerar leverantörer.      

4.3.1 Tillägg  

Redan under intervjuerna som utfördes på Gotlands Slagteri stod snabbt klart att CRM-

system är något som personalen arbetat med tidigare, och tanken på att återinföra det igen 

var inte främmande.  
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Vad är skillnaden på att CRM användes då men inte nu? 

- Det är bra att kunna samla information på ett och samma ställe. Vad som sagts 

senast, kommentarer kring överenskommelser, datum, slaktanmälningar över 

det senaste året, (volym) till exempel. Det är också bra för då kan andra 

anställda sätta sig in i situationer med respektive leverantör ifall jag skulle vara 

frånvarande. Det kräver dock ett aktivt noterande och att respektive besök 

faktiskt registreras. 

Är CRM av intresse för verksamheten och vilka förutsättningar gäller för en 

implementering av CRM i Gotland Slagteris verksamhet? 

- Ja. Det måste vara kompatibelt med de system som används på slakteriet. Om 

det inte går att tanka in redan befintliga slaktdata är det ingen mening med att 

ha det.  

Hur skulle ett CRM system gagna verksamheten?   

- På det viset att andra skulle kunna gå in och se vad som sagts senast för 

respektive leverantör. Om jag t.ex. gör en särskild överenskommelse av priser 

med en bonde kan det vara viktigt att veta varför. Jag vet varför, men med CRM 

tillåts andra att ta reda på det också. Det är speciellt bra ifall jag är borta för 

då kan arbetet fortgå för det blir mycket lättare för en ”utomstående” att sätta 

sig in i respektive situation. En till sak som är bra är att det funkar som säkerhet 

vid djurfall. Numer måste det klargöras vad som sker under ett platsbesök, om 

jag sett till djuren eller inte. Om en gård åker dit och anmärks av länsstyrelsen 

eller dylikt vid en kontroll, och press skriver att ”ingen upptäckte felet”, går det 

att hänvisa med hjälp av CRM att vid det och det datumet var vi där, men inget 

såg fel ut då. En slags verifiering som kan underlätta slakteriets inblandande. 
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4.3.2 Tillämpning av CRM 

För tillverkande verksamheter kan användandet i teori generaliseras till följande, se figur 9; 

inköpsavdelningar använder ofta funktioner som samlar personifierad information om 

respektive leverantör. Leverantörerna bidrar i sin tur med information som kan nyttjas av 

försäljningsavdelningar då prognoser kan skapas genom den information som inköp samlar 

in. Om CRM-systemet även är sådant att det samlar information om kunder kan 

marknadsavdelningar nyttja information angående kunders köpvanor och ta fram 

erbjudanden som cirkulerar tillbaka till försäljningsavdelningen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 9: Hur CRM-funktioner kan tillämpas i olika avdelningar. (egen figur).  
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5. Analys & slutsats 

5.1 Analys av frågeställning 1: Hur ser nuläget av relationen mellan Gotlands Slagteri 

och deras leverantörer ut? 

Genom den information som sammanställts under intervjuerna med leverantörer har tre 

faktorer av relevans fått ytterligare perspektiv. Via användandet av kvalitetsverktyget 

släktskappsdiagram kunde svaren kombineras för att gemensamt svara på potentiella frågor 

av intresse. Frågor så som vad som påverkar leverantörer att leverera till slakteriet, hur dom 

förhåller sig till andra slakterier och hur leverantörer känner av Gotlands Slakteriets 

närvaro. Resultatet i studien bygger på vem som sa vad självmant vilket innebär att om jag 

som intervjuade behövde komplettera med frågan har svaret inte inkluderats i diagrammen. 

Anledningen till det är för att ge en indikation av vad som är det första som kommer upp 

hos leverantörerna. Resultatet i sig ger ett par indikationer inom respektive kategori om hur 

leverantörer ställer sig. Informationen kan således användas som informationsunderlag och 

dokumenteras om så önskas.   

  

Summering: vad påverkar leverantörer att leverera till Gotlands Slagteri?  

• Pris: Primärt är det en fråga om pris. Det ligger i samtliga tillfrågades 

intresse att bli klokt kompenserade för sina mödor genom avräkningar som 

motsvarar marknaden. Flera håller sig uppdaterade och jämför 

avräkningspriser med andra slakterier.  

• Etik: För 5 av 12 spelar den etiska faktorn in. Det säger sig självt att det är 

mer barmhärtigt för djuren desto ”kortare” sträcka de behöver transporteras. 

Det tenderar också att vara bland det mest uppskattade för leverantörerna att 

Gotlands Slagteri faktiskt förmår att vara en konkurrenskraftig aktör. Dock 

är det priser som styr och desto större leveranskraft en leverantör har, ju mer 

så.  

• Gotland: 1 av 12 menade att det finns en viss stolthet i att ta fram och 

leverera en produkt som fullt ut bereds på Gotland.     
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Summering: hur står sig leverantörer till andra slakterier? 

Innan Gotlands Slagteri tog över verksamheten hade 25% av de tillfrågade under någon 

period prövat att vända sig till ett annat slakteri, och i det fallet KLS. En återkommande 

anledning till varför somliga började lämna till KLS var för att slakteriet i Visby vid 

tillfället var svåra att handskas med. Under nästintill monopolliknande förhållanden blev 

det svårt för leverantörer att förhandla om priser. I dagsläget tenderar merparten att vara 

nöjdare med hur det har utspelat sig och har inget emot att lämna djur till Gotlands Slagteri. 

Tvärtom är det generellt positivism mot verksamheten men farhågan kvarstår. Även om 

Gotlands Slagteri för en öppen dialog är det viktigt att monopol inte förekommer.   

  

Summering: hur upplever leverantörer Gotland Slagteris engagemang?  

Det har varit lite skilda meningar men minst hälften av de tillfrågade ansåg att slakteriet är 

mer aktiva än passiva. Möten och informationsblad var återkommande punkter från nästan 

alla men när det kom till frågan om de upplevde att slakteriet intresserade sig för deras 

verksamhet var det varierande svar. Somliga menade på att de kände av ett intresse och 

andra inte. 

5.1.1 Slutsats av frågeställning 1 

För att cirkulera tillbaka till frågeställningen för hur relationen ser ut i nuläget mellan 

slakteri och leverantörer har jag i min slutsats kommit fram till följande; Relationerna ser 

överlag ut att fungera bra. Utifrån ett oberoende perspektiv kan det konstateras att Gotlands 

Slakteri är medvetna om sina leverantörers intressen. Även om etiken för djurens 

välbefinnande står högt i kurs för många leverantörer, överväger det inte ifall 

avräkningspriserna skulle bli för låga. Blir marginalerna för små övergår situationen till en 

överlevnadsfråga, för vad är poängen med att arbeta fulltid om mödan enbart genererar 

förluster. Slakteriet arbetar dock proaktivt genom att matcha priserna hos sina konkurrenter. 

Därtill, i och med att slakteriet enbart verkar på Gotland är det viktigt med ett nära 

samarbete med leverantörerna för att få verksamheten att växa. I en bransch där få nya 

leverantörer tillkommer, handlar det om att utöka volymerna hos de befintliga. Det 

måhända att alla leverantörer inte har kapacitet för det, och därav kan en tänkbar skillnad i 

avkänt engagemang finnas. Slakteriet arbetar därför både brett genom allmänna 
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informationsträffar, involverande i näringslivet till nischade samarbeten, för att ändå beröra 

så många som möjligt.    

 

5.2 Analys av frågeställning 2: Vilken leverantörsinformation önskas av Gotlands 

Slagteri i framtiden? 

Information som slakteriet har tillgänglig är: medlemsnummer, namn, kontaktuppgifter 

(telefon, mail, adress), antal lämnade djur/ år, SEnr. Med det i åtanke räcker den befintliga 

informationen mer än väl för att personifiera leverantörerna. Intervjuerna från slakteriet har 

mer eller mindre genererat att dokumentation av nya uppgifter inte är lika intressant som 

det förbättringsförslag att andra (också redan befintliga) uppgifter hellre skulle kunna 

integreras. I sitt befintliga skick skulle de kontaktuppgifter som finns tillgängliga kunna 

kompletteras och förslagsvis integreras med ”tidigare historik”. En typ av uppgifter som 

slakteriet besitter är slaktdata, vilket är historik över hur mycket och vid vilken tidpunkt 

leverantörer levererat tidigare. Genom att integrera slaktdata med tidigare nämnda kontakt- 

och övriga leverantörsuppgifter kan det bidra till en bättre överblick av respektive 

leverantör. På så vis skulle slakteriet potentiellt få ut mer genom att arbeta fram specifika 

lösningsförslag som uppmanar leverantörer till att utöka sina volymer, samtidigt som 

leverantörerna inte överbelastas så att kvaliteten på djuren förblir densamma. 

5.2.1 Slutsats av frågeställning 2 

Undersökningen i det här fallet bygger enbart på leverantörer av nöt. Innan en fullskalig 

slutsats kan dras bör även resterande leverantörstyper av lamm och gris undersökas 

närmare. Vad gäller leverantörer av nöt är dock slutsatsen; de uppgifter som är befintliga, 

tillsammans med data som slakteriet allaredan registrerar, utgör tillräckligt med 

information. Informationen kan dock sammanföras.  
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5.3 Analys av frågeställning 3: Är CRM-system ett lämpligt alternativ för Gotlands 

Slagteri att dokumentera information i och hur kan det tillämpas? 

I den här studien har rekommendationen CRM-system föreslagits som ett alternativ för 

informationsdokumentering. Förslaget har sin bakgrund i att det dels är en metod som 

använts tidigare. Innan slakteriet i Visby helt och hållet blev Gotlands Slagteri användes 

andra system gentemot i dag, däribland ett CRM-system. Förslaget lutar sig också mot den 

jämförelse som utförts, då det visat sig att övriga slakterier som tillfrågats använder sig av 

CRM-system. Därtill stöds förslaget även av exemplen från avsnitt 2 som berör CRM då 

det finns mycket legitim forskning kring ämnet.  

 

Jämförelse 

Jämförelsen i det här fallet tyder på att CRM-system är en mjukvara som används bland 

andra slakterier. Inom både HKScan och KLS rörde det sig om egenutvecklade 

programvaror, vilket inte är förvåndasväckande med tanke på företagens storlek. Desto 

större ett företag är, desto högre trolighet att de utvecklar egna program.46 Inte minst för att 

de har resurser nog att göra så men även för att det ger företaget full äganderätt samt 

förmåga att själva ändra och ställa genom kommunikation mellan utvecklare och 

användare. Hälsingestintan medgav att de inom försäljningen använder sig av ett 

säljstödsystem, vilket kan tolkas som ett annat ord för CRM-system. 

CRM-system är i dagsläget generellt inte en fråga om varför, utan snare vilket.47 Även om 

mindre företag kan komma undan med att utnyttja andra medel är CRM ett verktyg som har 

visat sig användbart. Under de senaste två årtiondena har undersökningar och forskning 

kring ämnet ökat lavinartat. Det går med all säkerhet hand i hand med ett ökat användande. 

Av tidigare forskning framgår det vid upprepade tillfällen att både små och större företag 

har nytta av CRM-system. Under förutsättning att systemen brukas på ett adekvat vis 

medför det en positiv inverkan på verksamheter, samt hjälper dem att utvecklas. 

                                                 
46 Software Engineering. Why would you hire in-house software developers?, 2017. 

(softwareengineering.stackexchange.com). 
47 Välj CRM. Valet av CRM-system, 2017. (www.väljcrm.se). 
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5.3.1 Slutsats av frågeställning 3 

(Är CRM-system ett lämpligt alternativ för Gotlands Slagteri att dokumentera information i 

och hur kan det tillämpas?) 

Enligt de ingående kraven från slakteriet är det viktigt att systemet kan förmå lättillgänglig 

dokumentation samt att det sker under ett strukturerat förhållande. Det är i sin tur en 

tämligen bra beskrivning av ett CRM-system då det är precis de egenskaperna som går att 

återfinna i ett sådant. CRM är ett sätt att skapa ordning och reda bland leverantörer, kunder 

och partners genom att samla dem alla samt all tänkbar information om respektive på ett 

och samma ställe.48 CRM utgör alltså ett legitimt lösningsförslag och när det kommer till 

själva mjukvaran finns det två alternativa införskaffningsmetoder. Det första alternativet är 

att välja ett färdig-konstruerat. Att välja en leverantör med en färdig produkt kan till och 

med te sig enklare om det rör sig om ett litet företag eller om det är första gången en 

programvara som CRM skall implementeras. Det finns många CRM-leverantörer som är 

öppna för förslag om specifika åtgärder skulle krävas. På den färdiga CRM-marknaden 

finns det hundra om inte tusentals versioner av mjukvaror att välja mellan. Det andra 

alternativet är att ta fram och utveckla sitt egna system. Alternativ två brukar associeras 

med större kostnader på grund av tiden som går ned för att ta fram något användbart, men 

det är generellt det använda alternativet bland medelstora och stora företag.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Customer Relationship Management. Varför CMR?, 2017. (www.lundalogik.se). 
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Förslag på CRM-utformning 

Oberoende av tillvägagångssätt bör systemet utgå från följande exempel, se figur 10. 

Parametrarna som ska finns med är medlemsnummer, SEnr, namn, kontaktuppgifter, 

senaste mötet och antal lämnade djur under det senaste året. Poängen är att det skall vara 

lätt att lägga till information och snabbt bidra till en översikt av vad som försiggår med en 

specifik leverantör. Layouten i sig kan komma att förändras till något mer estetiskt 

tilltalande, men det viktiga är att systemet levererar det innehåll slakteriet vill ha. 

Förslagsvis bör även en funktion tilläggas som sammankopplar CRM-systemet med datan 

för avräkning och den tidigare historiken för varje leverantör.       

Figur 10: Förslag på CRM-utformning.  
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5.4 Förslag till fortsatt arbete 

Om intresset för användandet av ett CRM-system finns är rekommendationen för det 

fortsatta arbetet att först bestämma hur CRM-systemet skall nyttjas. Om det strikt är 

inköpsavdelningen kanske det räcker med funktioner som kan hantera stora mängder 

kontaktuppgifter, konton, budgeteringar och eller orderhanteringar. Därpå bör beslut fattas 

om hur systemet kan införskaffas. Antingen genom att köpa in ett redan befintligt system 

eller genom att utveckla sitt eget. Båda har sina för- och nackdelar. Ett färdigt system är 

förvisso klart, men kan komma med alldeles för många funktioner som inte används. Ett 

egenutvecklat system löper risken att ta lång tid att utveckla, men utvecklaren jobbar o 

andra sidan nära brukargruppen och kan på så vis ta fram exakt de funktioner som 

efterfrågas. 

 

Oavsett införskaffningsmetod är mitt förslag att ett CRM-system som avses för Gotlands 

Slagteris inköpsavdelning inkluderar en ”telefonboks” funktion där respektive leverantörs 

person- och kontaktuppgifter finns att tillgå. Uppgifterna skall gå att lägga till och ändra, 

respektive ta bort om behovet finns. Därtill bör historik för respektive leverantör finnas 

tillgänglig i samband med att användare har leverantörens uppgifter framför sig. Det 

innebär exempelvis att för leverantör A skall användaren kunna se när leverantören 

lämnade djur senast, hur många samt vilken bedömning djuren fick. På så vis kan 

prognoser över tid bildas över hur mycket djur som leverantören förväntas lämna i 

fortsättningen samt av vilken kvalitet de är. Kvantiteten och kvaliteten av djuren ger i sin 

tur slakteriet en uppfattning om kostnader, d.v.s. nästa gång förväntas leverantör A lämna X 

antal djur, och medelbedömningen för respektive djur har tidigare varit av klass Y vilket 

medför en uppskattad totalsumma av Z (plus minus). 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Mitt förslag till Gotlands Slagteri är att inleda med ett CRM-system för inköpsavdelningen 

med ovan nämnda funktioner. Genom att börja med en avdelning kan CRM-

implementationen ses som ett pilotprojekt som, om det löper på bra, kan utvecklas till att 

brukas och införskaffas på fler avdelningar. Även om det finns många färdiga 

mjukvarusystem på marknaden förespråkar jag ändå det egenutvecklade alternativet. Min 

uppfattning är att även om det tar längre tid att utveckla ett eget, blir systemet personligare 

och kan lättare konfigureras till att bli det bästa för Gotlands Slagteri.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Frågor vid intervjuer med leverantörer 

 

Inledande frågor 

1. Hur länge har du hållit på med lantbruk? 

2. Vilken typ av produktion har du?   

3. Hur många slaktdjur lämnas över ett år? 

Angående Gotlands Slagteri 

4. Hur länge har du lämnat djur till slakteriet i Visby? (HK Scan/ GS) 

5. Hur är det att lämna djur till GS, fr.o.m. slaktanmälan till dess att djuren 

hämtas? Är det något som fungerar bra eller mindre bra? 

6. Ser du några fördelar med att lämna till GS? 

7. Ser du några nackdelar med att lämna till GS? 

8. Känner du att GS är delaktiga i din produktion? 

9. Känner du dig involverad i GS utvecklingsarbete? 

10. Kan GS erbjuda mer i form av utbildning, informationsträffar eller tekniskt 

stöd? 

11. I slakteriets arbete framåt, vad är det viktigaste de kan arbeta med för dig som 

leverantör? 

Avslutande  

12. Har du blivit kontaktad av andra slakterier? 

13. Har du någonsin lämnat djur till något annat slakteri? 

14. Om ja; Varför? 
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Bilaga 2 – Frågor vid intervjuer med personal från inköpsavdelningen vid Gotlands 

Slagteri 

 

Inledande frågor 

1. Vad arbetar du med? 

2. Vilken kontakt med leverantörerna har du? 

Angående leverantörer, information och CRM 

3. Vilken information angående leverantörer behöver du i ditt arbete?  

4. Vad gör du med den information som är relevant i ditt arbete? 

5. Hur spåras/ sökbara är leverantörer idag? 

6. Finns det något du vill tillägga till de nuvarande systemen som du arbetar i? 

7. Är CRM något du använder dig av? 

8. Berör den information som tänkbart finns att hämta i ett CRM-system dig? 

9. CRM-system har funnits tidigare, var du involverad i det då också? 

10. Vad är skillnader i att det användes då men inte nu? 

11. Hur skulle CRM gagna verksamheten? 

12. Skulle du anse att CRM är av intresse för verksamheten och i så fall, vilka 

förutsättningar gäller för implementering av det? 

 


