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Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka och klarlägga 

relationsmarknadsföring som ett verktyg i ett företag inom 

hemelektronikbranschen, samt ta reda på betydelsen av CRM, 

service management och relationsbildningar för företaget. 

 

Metod:  Vi har valt att använda oss av det kvalitativa tillvägagångssättet       

                              där intervjuer med företagets anställda har gjorts. Studien är   

                                    baserad utifrån ett abduktivt angreppssätt.  

      

 

Slutsats:   Eftersom studien är kvalitativ har forskningsfrågorna inte kunnat 

besvaras med konkreta svar utan snarare bredare svar med djup 

som gett oss förståelse över hur relationsmarknadsföring, CRM, 

relationer och service management rent praktiskt går till väga. 

Studien har visat att det förekommer relationer mellan säljare och 

kund i hemelektronikföretaget men att det inte ses som något 

direkt marknadsföringsverktyg. Studien har visat att de teoretiska 

begreppen använts praktisk sätt men inte i de teoretiska termerna. 

Studien har även visat att det finns möjlighet att företaget kan 

utveckla transaktioner till relationer, som i sin tur bildar 

relationsmarknadsföring.   

  
 

 



Abstract  
 

 

Title: Relationship marketing  - A case study of a company in the 

consumer electronics industry  

 

Subject:  Business administration, Marketing, Candidate thesis 15 p. 
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Purpose:  The purpose is to make a research and clarify the relationship 

marketing as a tool in the customer electronics industry and find 

out the importance of CRM, service management and relationships 

for the company.  

 

Method: We have chosen to use the qualitative approach in which   

interviews with employees have been made. The study is based on 

an abductive approach.  

 

Conclusion: Since the study is a qualitative research the questions has not given 

us concrete answers, but rather broader response with depth that 

has given us an understanding of the practical use of relationship 

marketing, CRM, service management and relationships. The 

study has shown that there are relationships between seller and 

buyer in the consumer electronics business, but it is not seen as a 

direct marketing tool. The study has shown that the theoretical 

concepts are used in practical ways but not in theoretical terms. 

The study has also shown the possibility for transactions to 

develop to relationships, which in turn produces relationship 

marketing.  
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1. Introduktion  

___________________________________________________________________________ 

 

Kapitlet presenterar inledningsvis en bakgrund och en problemdiskussion som ger en insyn i 

vad studien innefattar.  Sedan följer problemformulering, syfte, avgränsningar och 

förklaringar, problemets betydelse och slutligen en företagspresentation. Vi avslutar kapitlet 

med en disposition. 

 _________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

 

Enligt Gummesson (2006) utgör relationer en stor del av våra liv och vi är omgivna av dem 

både i affärsvärlden och i det privata livet. Författaren belyser långsiktiga relationer som ett 

viktigt avsnitt i relationsmarknadsföring. Han åberopar även att det är svårbegripligt att 

relationer inte har uppmärksammats tidigare i marknadsföringslitteratur eftersom att det är ett 

förekommande fenomen och vardagligt betingat. Vidare framhålls att: 

 

”…Många har använt äktenskap som en metafor för relationer i affärslivet…” (Gummesson 

1995 s. 20) 

 

Gummesson (2006) antyder också att relationsmarknadsföring handlar om marknadsföring 

som sätter interaktioner, nätverk och relationer i fokus. En interaktion sker när två involverade 

parter är i kontakt med varandra. Detta menar författaren är den traditionella och 

grundläggande synen på en relation mellan kund och leverantör. Vidare beskrivs nätverk som 

relationer som är åtskilliga och komplexa i karaktären.  

 

Kotler & Armstrong (2006) hävdar att företag bör tillämpa innovativa 

marknadsföringsmetoder för att uppnå långsiktiga konkurrensfördelar. Grönroos (2008) 

förklarar vidare att i och med den konkurrenskraftiga marknaden och den rådande 

långkonjunkturen är det viktigt för företag att behålla kunder istället för att värva nya. 

Författaren poängterar även att konsumenterna börjar ställa fler krav på företagen och 

kunderna vill dessutom få ut ett värde av den konsumtion de utför. Att skapa värde för kunden 

är ett begrepp som blir allt mer förekommande och det utgör en relevant del i 

relationsmarknadsföring. Kunden är en medaktör i en värdeskapande process. Författaren tar 

även upp service management som en viktig del i den värdeskapande processen. Vargo & 

Lusch (1994) nämner att en service är en interaktiv process där man gör något för någon som 

värdesätts. 

 

Blomqvist et al. (2004) klarlägger att relationsmarknadsföring går ut på att skaffa och behålla 

kunder vilket stödjer övriga författares definitioner som kommer presenteras längre fram i 

uppsatsen. I många år har marknadsföringen präglats av transaktionsorienterade amerikanska 

teorier där betoningen ligger på att vinna nya kunder. Transaktionen utförs på ett enkelt sätt 

där kunden i utbyte mot pengar får sin produkt. Vidare klargör Grönroos (2008) att målet med 

transaktionsmarknadsföring är att öka transaktionsantalet. Blomqvist et al. (2004) hävdar att 

dagens företag börjar inse relevansen i att behålla och underhålla befintliga kunder. 

Gummesson (2006) markerar att man genom att tillämpa marknadsförings- och 

relationsaktiviteter skapar förmån åt båda parter. En relation avslutas inte efter att kunden har 

fullbordat transaktionen utan den intensifieras. Relationsmarknadsföring handlar inte om att 

söka enkla lösningar, utan syftet är att bygga upp en verksamhet genom kundrelationer. Målet 

är att skapa ett värde för båda parter genom en samverkan. Storbacka & Lehtinen (2000) 
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åberopar att företag som är relationsorienterade anpassar processen så att ett ömsesidigt värde 

skapas. Styrkan på relationen beror på vad kunden upplever för värde och tillfredsställelse av 

mötet. 

 

Storbacka & Lehtinen (2000) vidrör fortsättningsvis begreppet customer relationship 

management, CRM. CRM kan förklaras som ett teknikstöd för utveckling av hållbara 

kundrelationer. IT-utvecklingen gör det möjligt för företagen att lagra och använda 

information om potentiella och befintliga kunder. Författarna menar att 

relationsmarknadsföring positioneras i anknytning till CRM och ses som ett stöd för RM, 

relationsmarknadsföring. Schmitt (2003) riktar kritik mot CRM då han hävdar att en CRM-

strategi endast fokuserar på transaktionen mellan kund och leverantör och följden blir att 

relationen förglöms. Författaren förtydligar att företag tenderar att lagra information som 

gynnar företaget men som inte kan användas för att skapa en relation med kunden eller ge 

kunderna en emotionell sammanknytning till företaget.  

 

Enligt Gummeson (2006) behandlas relationer ytterst lite i traditionella 

marknadsföringsmodeller Författaren är således kritisk till 4p – modellen då han förklarar att 

”p:na” avser massmarknadsföring och att relationer är underskattade. Gummesson (2006) 

påstår därmed att de traditionella teorierna idag börjar ersättas med relationsorienterad 

marknadsföring.  

1.2 Problemdiskussion  

 

“What the social customer is expecting is a human being who’s not selling products at them 

or just following a particular path, but providing a relationship that will be mutually 

beneficial” (Greenberg, 2010 s. 5).  

                                                                                                                  

Greenberg (2010) klargör med ovanstående citat att mötet med kunden ska gynna båda parter 

vilket enligt skribenten även är dagens sätt att arbeta med kunderna. Även Gummesson (2006) 

menar att de traditionella transaktionerna har bytts ut till relationer. Grönroos (2008) nämner 

att fokus ska läggas på interaktionen mellan producent och kund vare sig interaktionen är 

kontinuerlig eller sporadisk. Kunden ska ses som en relationspartner.  

 

Storbacka & Lehtinen (2000)  riktar fokus på att marknadssituationen har lett till att det idag 

inte enbart räcker med att produkten står i fokus utan att det snarare handlar om att skapa en 

relation till kunden samt vårda den. Termen relation definieras enligt Grönroos (2008) som 

”samverkan i syfte att skapa värde för kund och leverantör som grunden för marknadsföring”.  

Termen transaktion beskrivs som följande ”Byte av värde (som varor eller tjänster) mot 

pengar som grunden för marknadsföring” (Grönroos 2008 s. 41). Författaren förtydligar 

definitionerna med att beskriva att transaktionsperspektivet handlar om att skapa värdet i 

produkten som distribueras till kunden. Relationsperspektivet innefattar det värdet kunden 

själv skapar under hela relationsförloppet i samspel med producenten eller leverantören. Med 

andra ord är värdet för kunden inte inbäddat i själva produkten. Produktens roll är istället att 

möjliggöra värde för kunden.  

 

Kotler & Armstrong (2006) hävdar att transaktionsmarknadsföring är en kortsiktig 

försäljningsorienterad strategi. Målet är att stimulera, underlätta och fullborda transaktionen. 

Utvärderingen av företagets satsning sker genom att se över kortsiktiga försäljnings och 

vinstsiffror. Författaren hävdar även att transaktionsorienterade strategier inte bör ersättas 

med relationsorienterade strategier dock belyser han vikten av att bygga goda relationer med 



3 

 

kunderna. Gummesson (2006) menar att transaktionsmarknadsföring handlar om en 

affärsmässig engångsföreteelse och inte om sannolikheten att göra affärer igen. 

Transaktionsmarknadsföring har inget historiskt minne menar författaren. Grönroos (2008) 

hävdar att relationsperspektivet har sina rötter många år tillbaka i tiden därför kan det 

diskuteras varför det återigen har hamnat i fokus. 

 

Adjei & Clark (2010) hävdar att allt fler företag inom handeln investerar i strategier som berör 

relationshantering. Dock finns det ingen forskning som talar om när företag bör respektive 

inte bör skapa relationer till kunderna. Grönroos (2008) nämner även att utvecklingen av 

teknologin kan komma att bli ett hot mot relationsmarknadsföring. Teknologins framsteg gör 

det idag möjligt att handla produkter utan att integreras med servicepersonal. Det innebär att 

den traditionella face-to-face-relationen ersätts med virtuella möten. Dock menar författaren 

att situationen inte säger något om att relationer inte kan skapas i den virtuella världen, vissa 

har en relation till varumärket och inte till säljarna och så vidare.   

 

Gummesson (2006) anmärker att det finns olika typer av relationer beroende på vad det är för 

bransch samt vad företag har för kundkrets. Det förekommer marknadsföringsorienterade 

aktiviteter som företag tillämpar för att skapa eller underhålla relationerna. Företag bör 

således välja den typ av relation som är bäst anpassad till respektive delsegment. Storbacka & 

Lehtinen (2000) beskriver CRM som en affärsfilosofi där många viktiga faktorer berörs. 

Lojalitet och kundvärde är högst prioriterade begrepp. CRM innefattar informationsteknik 

som utgör en grund att uppfylla lojalitets och kundvärdekriterierna. Peppers & Rogers (1997) 

hävdar att informationsteknik är väsentligt för att bemästra avgörande kunddata och för att 

utveckla relationsorienterade marknadsföringsstrategier. Storbacka & Lehtinen (2000) 

anmärker att väl fyllda CRM strategier ger företag en bra grund för relationsmarknadsföring.  

 

Till följd av diskussionen finner vi ämnet relationsmarknadsföring intressant. Vi vill lyfta 

fram att litteratur och vetenskapliga artiklar belyser vikten av relationsmarknadsföring i 

tjänsteorienterade företag och dessa innefattar traditionella tjänster. Dock nämns inte 

tjänsteföretag inom handeln i lika stor omfattning. Vi tror att fenomenet 

relationsmarknadsföring borde ses minst lika mycket från tjänsteföretag inom handeln 

eftersom att vi tror att relationer är vanligt förekommande bland dessa företag. Även Kahn 

(1995) hävdar att gränserna mellan produkter och tjänster börjar suddas ut. Vi vill också lyfta 

fram att tjänsteföretag inom handeln har tillhörande servicetjänster och därför  tror vi att 

ämnet prioriteras även bland dessa företag.  

  1.3 Problemformulering  

 

Utifrån problemdiskussionen har vi kommit fram till följande frågor: 

 

 Hur kan ett företag i hemelektronikbranschen arbeta med relationsmarknadsföring? 

 

 Vilken betydelse har CRM för ett företag i hemelektronikbranschen? 
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1.4 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och klarlägga relationsmarknadsföring som ett verktyg 

i ett företag inom hemelektronikbranschen, samt ta reda på betydelsen av CRM, service 

management och relationsbildningar för företaget. 

1.5 Avgränsningar och förklarningar  

 

Relevanta avgränsningar har gjorts eftersom ämnet relationsmarknadsföring är brett. Studien 

kommer genomföras med hjälp av ett företag. Studien är även utformad utifrån ett 

företagsperspektiv och vi har därmed valt att inte få in ett marknadsperspektiv därmed 

avsaknaden av intervjupersoner från marknadsavdelningen.  

 

Något att tillägga är att det undersökta företaget har valt att vara anonyma. Orsaken till 

anonymiteten förklaras lite närmre i avsnitt 2.3.4. På grund av anonymiteten kommer 

tydligare information om företaget och respondenter inte presenteras. Företaget vi undersöker 

ingår i en hemelektronikskedja.   

1.6 Problemets betydelse 

 

Vi har valt att studera ämnet relationsmarknadsföring. Vår uppfattning är att den traditionella 

marknadsföringen inte är unik och för att behålla konkurrensfördelar krävs något mer 

innovativa kommunikationsmedel till exempel relationsmarknadsföring. Studien är viktig för 

vårt fallstudieobjekt som kan ta del av den information de finner relevant.  

 

Den färdigställda uppsatsen kommer att läsas av företaget och vår uppfattning är att de 

kommer ha nytta av studien. Eftersom att några av företagets representanter har intervjuats är 

det viktigt för bland annat butikschefen att ta reda på om de anställda har samma värderingar 

som företaget eftersträvar.    

1.7 Bransch och företagspresentation  

 

I hemelektronikbranschen finns det en rad olika kedjor som kommer att nämnas i detta 

avsnitt. Enligt Hi-Fi Klubbens hemsida går deras butiker att hitta i några av Sveriges orter. 

Företagskonceptet går ut på att de säljer hemelektronik som är tekniskt avancerad. Design och 

känsla är något som präglar företaget. Enligt El-gigantens hemsida är de en kedja som ingår i 

hemelektronikbranschen och de satsar på att ha låga priser på sina produkter. Kedjans butiker 

går att hitta i många av Sveriges städer och företaget riktar sin verksamhet till en bred 

målgrupp. SIBA är ytterligare en kedja och enligt SIBAS hemsida började de sin verksamhet 

som ett familjeföretag. Kedjans affärsidé går ut på att kunden ska erbjudas en kombination av 

bra priser och service. Företaget lägger fokus att hitta produkter till rätt priser för alla, gammal 

som ung. Enligt Media Markts hemsida är företaget en tysk hemelektronikskedja och det är 

även den första hemelektronikskedjan som har expanderat internationellt. I dagsläget finns 

Media Markt representerat i över 500 butiker i tolv europeiska länder. Hemelektronikskedjan 

On-Off har cirka 70 butiker i Sverige enligt On-Offs hemsida men de är även etablerade i 

Estland och Finland. De utmärker sig genom att lägga fokus på service med hemleverans och 

installation. Deras mål är att skapa nöjda kunder och god lönsamhet. Enligt Experts hemsida 

är de en butikskedja som ingår i en nordisk koncern. I Sverige finns det ungefär 200 butiker 
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och tillsammans bildar länderna 1000 butiker. Företaget kan ses som en av Sveriges största 

medverkande inom hemelektronik. Det som utmärker företaget är att deras centrala 

butikslägen, expert kompetens och deras personliga service. Ytterligare kedjor inom 

hemelektronikbranschen är net-on-net, teknikmagasinet med fler.  

 

Enligt kedjornas hemsidor har samtliga en gemensam nämnare vilket är att de omsätter höga 

summor. Summor upp mot 3-5 miljarder SEK uppnås. Ytterligare något som butikskedjorna 

har gemensamt är att de är stora och väl etablerade. Företagen säljer elektroniska apparater till 

hushåll där ibland TV-apparater, stereoanläggningar, datorer, mobiltelefoni, video med fler.  

 

Det undersökta företaget är enligt deras hemsida ett av Sveriges styrande företag inom 

hemelektronikbranschen med flera hemelektronikvaruhus spridda över landet och numera 

även med varuhus bortom landets gränser. Företaget har en lång historia bakom sig och 

benämns idag som ett tjänsteföretag inom handeln. Företaget har valt att vara anonyma och vi 

har med all respekt rättat oss efter deras krav. Hemelektronikbranschen är idag kraftig 

konkurrenssatt och det är mycket viktigt för företaget att hålla känslig information internt.  

 



6 

 

1.8 Disposition    

 

 

 

Introduktion 

 

Metod 

 

Teori 

 

Empiri 

 

Slutsats och 

diskussion 

Detta kapitel kommer att beröra bakgrunden till ämnet 

relationsmarknadsföring som följs av en diskussion. Vidare följer 

problemformulering, uppsatsens syfte, avgränsningar och 

förklaringar, problemets betydelse och avslutningsvis en 

företagspresentation.  

Metodkapitlet innefattar hur vi har gått tillväga under 

uppsatsens uppbyggnad. Val av forskningsmetod, angreppssätt, 

tillvägagångssätt samt studiens tillförlitlighet är delarna som 

kommer att klargöras.  

 

 

 

kommer att presenteras. Även hur vi gått till väga.  

 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen. Kapitlet 

omfattar inledningsvis begreppet relationsmarknadsföring, 

service management och CRM som också är grunden till studien. 

Den teoretiska dispositionen kommer att följa med i kommande 

kapitel. 

Kapitlet kommer att beröra de empiriska rösterna som 

erhållits från intervjuerna med anställda från ett företag inom 

hemelektronikbranschen. 

En analytisk sammankoppling mellan teori och empiri 

kommer att presenterats i detta kapitel. Samt presenteras 

författarens yttranden i viss omfattning.  

 

Analys 

Uppsatsen kommer att avslutas med kapitlet ”slutsats och 

diskussion”. Här kommer våra frågeställningar och syfte 

besvaras och diskuteras. Även rekommendationer klargörs.  
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2. Metod 
___________________________________________________________________________ 

 

Kapitlet innefattar de metoder vi har tillämpat vid utförandet av uppsatsen. Avsnitten 

innefattar forskningsmetod, ansats och tillvägagångssätt. Avslutningsvis presenteras studiens 

tillförlitlighet samt källkritik.  

___________________________________________________________________________ 

2.1 Forskningsmetod 

2.1.1 Kvalitativ metod  

 

Holme & Solvang (1997) poängterar att det egentligen inte finns några absoluta skillnader 

mellan den kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoden. Metoderna betraktas som 

arbetsredskap och forskaren kan kombinera kvalitativa och kvantitativa element i en och 

samma undersökning. Syftet med en kvalitativ studie är att få ut riklig information för att 

studien ska få ett djup. Vidare poängterar författarna att en kvalitativ studie ger forskaran 

möjligheten att beskriva olika sammanhang för att skapa förståelse för det studien avser att 

behandla. Alvesson & Deetz (2000) beskriver definitionen av den kvantitativa metoden som 

forskning som söker mångtydighet genom att förvandla perceptionerna till förstrukturerade 

kvantifierbara kategorier. Enligt Andersen (1998) är helhetsförståelsen för både kvalitativ och 

kvantitativ forskning relevant. Han beskriver det som avgörandet för att forskarna ska kunna 

utforska de viktigaste delarna. Patel & Davidson (2003)  menar att den kvalitativa forskningen 

fokuserar på primärdata innehållandes intervjuer och tolkande analyser. Även Bjereld et al. 

(2009) förklarar den kvalitativa metoden som ett samlingsnamn för ett antal angreppssätt till 

exempel djupintervjuer, deltagande observationer och fältstudier. Patel & Davidson (2003) 

skriver att forskaren ska använda sig av den kvalitativa metoden då man vill få svar på hur- 

och varför frågor. 

 

Alvesson & Deetz (2000) påstår att den kvalitativa metoden har blivit allt vanligare för 

forskning då den kvantitativa metoden brister i en rad punkter såsom dålig underbyggda data, 

okänslighet för lokala sammanhang och forskningsresultatens brist på relevans. Författarna 

lyfter fram definitionen av den kvalitativa metoden ”att se världen ur den inföddas synvinkel” 

(Alvesson & Deetz, 2000 s. 81). Bjereld et al. (2009) menar att begreppet kvalitet talar om att 

forskaren är intresserad av vilka kvaliteter eller egenskaper en företeelse har. Merriam (1994) 

hävdar att en kvalitativ forskning är deskriptiv. Metoden utvecklar snarare abstraktioner, 

begrepp och teorier än att pröva existerande teorier. De kvalitativt inriktade forskarna är mer 

intresserade av en process snarare än av resultat eller produkt. Författaren nämner även att 

kvalitativa undersökningar som fokuserar på innebörder och sammanhang kräver ett 

datainsamlingsinstrument som bör vara sensitivt för betydelse och mening.    

 

Andersen (1998) trycker på att det centrala vid användandet av den kvalitativa metoden är att 

vi genom datainsamling skapar en djupare förståelse för problemet vi har som syfte att 

undersöka. Författaren påstår även att det används ytters lite statistik, matematik och 

aritmetiska formler. Patel & Davidson (2003) nämner att den kvalitativa forskningen används 

för att skapa förståelse för en händelse snarare än att förklara den. Den verbala analysmetoden 

består mestadels av textmaterial. Merriam (1994) understryker att den kvalitativa forskningen 

strävar efter förståelsen över hur alla delar samverkar för att bilda en helhet. Andersen (1998) 

uppger att det centrala i den kvalitativa forskningsmetoden är att man genom olika typer av 
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datainsamling skapar en djupare förståelse av det problemkomplex som studeras. Andersen 

(1998) menar att kunskapssyftet med en kvalitativ forskning är förstående och inte 

förklarande. Holme & Solvang (1997) hävdar även att kvalitativa studier karaktäriseras av 

ostrukturerade och osystematiska observationer vilket ger forskarna stor flexibilitet i 

strategiarbetet. Även Andersen (1998) observerar att intervjufrågor av kvalitativ karaktär 

oftast inte är strukturerade och har heller inga fasta svarskategorier. Andersen (1998) hävdar 

att en analys av kvalitativ data kan göra det svårt för forskaren att kategorisera tolkningarna. 

Vidare menar författaren att kvalitativa analyser ofta är invävda i varandra. Det pågår en 

utveckling av begrepp, kategorier, analyser och tolkningar hela tiden under den kvalitativa 

forskningens gång. 

2.1.2 Val av metod 

 

Studien är baserad utifrån en kvalitativ ansats.  Den kvalitativa ansatsen passade vår studie 

bäst då syftet var att få en djupare förståelse i hur hemelektronikbranschen arbetar med 

relationsmarknadsföring. Eftersom relationsmarknadsföring är så pass brett valde vi att 

studera relationsmarknadsföring utifrån vissa utgångspunkter. Genom att intervjua 

representanter från företaget kom vi närmre vårt ämnesval och fick således ett empiriskt 

perspektiv. Vi har genom insamling av empiriskt material i form av intervjuer besvarat 

frågeställningarna. Vårt ämnesval krävde förståelse och tolkningar vilket betyder att studien 

frambringat en bredd och därför ansågs det kvalitativa upplägget som mest lämplig. En 

helhetsförståelse av ämnet har varit relevant. Därefter valdes väsentliga delar som utgör 

relationsmarknadsföring. Delarna har vi sedan utforskat närmre och de har även gett studien 

en klarare fokus. Vårt analysarbete kan i vissa delar karaktäriseras av att informationen är 

invävt i varandra. 

 

Även nyckelord har valts ut och utgett en genomgående struktur i arbetet.  Detta ansåg vi var 

relevanta begrepp som bildade delar av helheten. Det kvalitativa upplägget har gjort det 

möjligt för oss att få en djupare insyn i hur företaget arbetar med relationsmarknadsföring. 

Den kvalitativa metoden gav oss även utförbarheten att undersöka egenskaperna och 

kvaliteterna i relationsmarknadsföring vilket betyder att vi avslutningsvis inte fick ett konkret 

resultat utan studien gav oss snarare en förståelse för relationsmarknadsföring och CRM som 

process. Studien har fokus på text och inte siffror vilket har underlättat besvarandet av syftet. 

Studien har således besvarat hur företag arbetar med relationsmarknadsföring och om det 

fanns samband mellan teori och empiri och därav det kvalitativa undersökningsupplägget.   

 

2.1.3 Fallstudie   
 

Merriam (1994) pekar på att en fallstudie har som avsikt att undersöka ett särskilt fall. 

Författaren understryker även att en fallstudie inte har som syfte att fastställa hypoteser istället 

lägger fallstudien vikt på att beskriva samt upptäcka. Yin (2007) poängterar att forskaren 

studerar ett fenomen från dess verkliga livskontext. Ejvegård (2003) betonar även han att 

fallstudiens syfte är att beskriva verkligheten vilket görs genom att undersöka en enskild 

organisation. Yin (2007) påpekar att en fallstudie granskar företeelser på djupet. Även 

Denscombe (2009) hävdar att fallstudier har fokus på att tillhandahålla en djupgående 

skildring för händelser, processer eller erfarenheter som förekommer i särskilda fall. 

Författaren menar att när forskaren bestämmer sig för att studera endast en 

undersökningsenhet finns det större nöjligheter att nå ett djup. Yin (2007) framhåller att 

forskaren kan använda sig av både kvalitativ samt kvantitativ data vid fallstudier. Han hävdar 

även att fallet är ett naturligt fenomen som redan existerar. Även Descombe (2009) poängterar 
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att studie situationen inte är konstlad i forskningssyfte. Yin (2007) understryker att man ska 

lägga fokus på studiens kvalitet. Det kan man göra genom att låta en oberoende person läsa 

studien. Om kritiken innehåller avvikande åsikter mellan läsaren och författaren bör detta 

diskuteras och sedan kompletteras.  

 

Andersen (1998) lyfter fram att undersökningar som är baserade på fallstudier kan se 

fallstudien som en form av design. Yin (2007) ger stöd åt uttalandet och menar också att 

fallstudier beses som en särskild typ av forskningsdesign. Vidare påpekar författaren att en 

design står för en logisk sekvens som sammankopplar empirisk data med det studien har till 

avsikt att studera. En forskningsdesign beskrivs som en vägledning för att ta sig från ”här” 

till ”där”. Yin (2007) lyfter fram att det huvudsakliga syftet med forskningsdesign är att man 

ska slippa hamna i den situation där empirin eller beläggen inte går ihop med 

forskningsfrågan. Den utgör en ritning för forskningen och innehåller komponenter som 

består av undersöknings frågeställningar, hypoteser, analysenheter, en logisk koppling mellan 

data och hypoteser samt kriterier för att tolka resultatet. Vidare betonar Andersen (1998) att 

fallstudier är vanliga när det gäller undersökningar av organisationer eller institutioner. Även 

Denscombe (2009) hävdar att utgångspunkten för fallstudier är dess inriktning på bara en 

undersökningsenhet. Logiken bakom att koncentrera studien på ett fall istället för fler är att 

forskaren kan studera ett enskilt fall och skaffa sig insikter som kan få vidare konsekvenser. 

Studien ska belysa det generella genom att titta på det enskilda. Yin (2007) nämner att 

fallstudier används för att verkställa den empiriska undersökningen. Metoden lämpar sig för 

forskningsfrågor som börjar med var, hur och varför.  

 

En fallstudie lämpade sig då vi inte hade som avsikt att studera flera företag utan valde att ha 

fokus på ett. Genom en fallstudie på ett utvalt företag inom hemelektronikbranschen fick vi 

möjligheten att få en djupare förståelse för relationsmarknadsföring och allt som hör det till 

som företeelse. Vi ville ta reda på hur relationsmarknadsföring går till i praktiken och fann det 

lättare att studera ett enda fall. Fallstudien gav oss möjlighet att belysa det generella i 

hemelektronikbranschen genom att titta på ett enskilt företag. Vi ställde även forskningsfrågor 

med ”hur” och ”varför” karaktär därav valet av fallstudie.  

2.2 Angreppsätt  

2.2.1 Induktion 

 

Termen induktion hänvisar till upptäcktens väg och kan enligt Andersen (1998) definieras 

som när vi utifrån en enskild händelse låser in oss i en princip eller lagbundenhet. Bryman & 

Bell (2005) observerar att forskare som använder sig av den induktiva processen börjar med 

att observera verkligheten som följs av datainsamlingen. Andersen (1998) fortsätter förklara 

den induktiva metoden och yttrar sig om att man utgår från empiri för att sluta sig till generell 

kunskap om teorin. Merriam (1994) hävdar att generalisering, begrepp och hypoteser föds 

fram ur den information man har tillgång till som i sin tur har sin grund i den kontext som 

senare bildar den ram man har till syfte att studera. Induktivt inriktade forskare strävar efter 

att finna teori som kan förklara den erhållna informationen. Bryman & Bell (2005) 

uppmärksammar att det induktiva tillvägagångssättet kan förknippas med det kvalitativa 

synsätt medan den deduktiv metoden förknippas med ett kvantitativt synsätt. 



10 

 

 

2.2.2 Deduktion  

 

Andersen (1998) påpekar att deduktion innebär bevisföringens väg. Deduktiva slutsatser 

beskrivs när vi utifrån generella principer drar slutsatser om enskilda händelser. Merriam 

(1994) menar att forskare som använder sig av det deduktiva tillvägagångssättet har som mål 

att empirisk information ska passa in på teorin. Bryman & Bell (2005) beskriver termen på ett 

förenklat sätt: förhållandet mellan teori och praktik. Patel & Davidsson (2003) stöder 

Andersens (1998) uttalande och hävdar att en forskare som arbetar deduktivt följer 

bevisandets väg. Vidare beskrivs tillvägagångssättet som att man utifrån allmänna principer 

och befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser. Ur den redan befintliga teorin 

presenteras hypoteser som sedan prövas empiriskt i det aktuella fallet. Enligt Patel & 

Davidsson (2003) leder det deduktiva arbetssättet till att objektiviteten i forskningen stärks 

genom att utgångspunkten tas i redan befintliga teorier. Holme & Solvang (1997) beskriver 

den deduktiva metoden som formaliserad. En teori blir således aldrig fullständig och 

forskaren kan alltid fråga varför genom att bepröva nya följdsatser. Den empiriska 

undersökningen kan sedan stärka eller försvaga tilliten till teorin. 

2.2.3 Abduktion 

 

Alvesson & Sköldberg (2008) framhäver att det finns ytterligare ett angreppssätt vid 

benämning abduktion. Författarna beskriver angreppssättet tydligare och uppmärksammar att 

den insamlade empirin leder till teorin vilket karaktäriserar den induktiva ansatsen. Patel & 

Davidsson (2003) hävdar om den befintliga teorin kompletteras med ny empiri blir det mer en 

deduktiv ansats. Ansatsen är en kombination av induktion och deduktion. Alvesson & 

Sköldberg (2008) instämmer och understryker att ansatsen utgår från det empiriska materialet. 

Dock vill författarna lyfta fram att forskaren inte avstyrker tidigare teorier vilket den 

induktiva ansatsen har som avsikt att göra. Det abduktiva tillvägagångssättet är lämplig att 

använda vid undersökningar av en fallstudie. Även Dubois & Gadde (2002) behandlar 

abduktion som ett angreppsätt. Dubois & Gadde (2002) beskriver abduktion som en metod 

där forskaren systematiskt använder sig av både teoretisk referensram och empirisk data. 

Angreppssättet används genomgående i studien och det empiriska och teoretiska blandningen 

benämns som en matchning där forskaren går fram och tillbaka i teori, empiri och 

analysdelarna.  

2.2.4 Val av angreppssätt  

 

Eftersom vi sedan tidigare har erhållen kunskap om ämnet relationsmarknadsföring kunde vi 

inte enbart utgå utifrån en induktiv ansats då detta inte skulle gett uppsatsen en rättvis bild. 

Dock har den induktiva ansatsen varit eftersträvad och uppsatsen är både deduktiv och 

induktiv i olika delar. Uppsatsens är därmed av abduktiv karaktär. Vi började med att anskaffa 

en teoretisk grund genom att studera litteratur innan vi påbörjade det empiriska arbetet. Vi har 

studerat relevant teori som berör ämnet relationsmarknadsföring. Den teoretiska grunden 

underlättade uppsatsens gång eftersom att vi inte var fullständigt insatta i ämnet och kunde 

således inte formulera relevanta intervjufrågor. Dock har även tidigare erhållen kunskap 

tillämpats innan det empiriska arbetet påbörjats. Vi har utifrån den teoretiska referensramen 

formulerat intervjufrågorna vilket innebär att insamlandet av empiri gjorts efter att teorin 

färdigställts. Dock har vi efter insamlad empiri även kompletterat vissa frågor vilket markerar 

betydelsen av induktiva inslag och totalt framträder en karaktär av en abduktiv ansats.  
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2.3 Tillvägagångssätt  

2.3.1 Insamling av teori 

 

Andersen (1998) framhäver att det är nödvändigt att systematiskt samla litteratur vilket ofta 

påbörjas redan vid problemformuleringen. Patel och Davidsson (2003) menar dessutom att det 

är en krävande process att ta sig igenom litteraturinsamlingen. Andersen (1998) hävdar att den 

grundliga samt metodiska litteraturinsamlingen är den avgörande faktorn för att nå ett bra 

resultat. Vidare skriver författaren att litteraturstudierna kan ge en värdefull information om 

rådande teorier, andras erfarenheter, tankar och undersökningar. Grundliga studier av 

litteraturen kan förhindra onödigt arbete. Patel och Davidsson (2003) påpekar att det finns 

olika vägar att gå för att samla information på. Forskaren kan bland annat använda sig av 

redan befintliga dokument. Ejvegård (2003) påpekar att det tryckta materialet kan bestå av 

böcker, artiklar, uppsatser och rapporter. Även Andersen (1998) hävdar att det finns många 

bra teorier som kan användas direkt i samband med den egna problemformuleringen. 

Författaren nämner även att forskaren ska gå tillväga på ett systematiskt sätt då man ska 

genomföra litteratursökningen. Ejvegård (2003) nämner bibliotekens databaser som ett 

konkret tillvägagångssätt. Bernard (1998) trycker på att man bör gå efter tre steg för att 

genomföra litteraturinsamlingen på bästa sätt. Fråga andra, är det första man bör göra. 

Författaren skriver att man i första hand kan fråga sin handledare eftersom att denne har 

kunskap inom området. Att använda sig av sitt nätverk är det snabbaste sättet att lära känna 

problemområdet. Läs tidskriftsartiklar är ytterligare ett av stegen. Det sista steget innebär att 

söka igenom litteraturen med hjälp av bibliografiska stödredskap. Patel och Davidsson (2003) 

hävdar att de vanligaste källorna vi söker information på är böcker samt vetenskapliga 

artiklar. Lättast hittas teorier och modeller i böcker då det redan är utvecklade i sin helhet. 

Den senast uppdaterade informationen finner man i vetenskapliga artiklar menar författarna. I 

studien bör forskaren ha sökord för att lättast hitta litteratur samt kommer sökorden leda oss i 

den riktningen som önskas. 

 

Litteraturmaterial till studien har anskaffats via bibliotek runt om i länet men även från 

Linnéuniversitets högskolebibliotek. Vi frågade även vår handledare om hon hade litteratur att 

rekommendera.  Litteratur från både svenska och utländska författare har tillämpats. Vi ansåg 

att det var viktigt att basera vår studie utifrån flera författarperspektiv eftersom begreppet 

relationsmarknadsföring inte är gammalt. Både äldre och ny litteratur har använts för att få ett 

bredare perspektiv men även för att se hur ämnet i sig har utvecklats. Nyckelorden valdes ut i 

uppsatsens början och vi har därmed utgått från dem i litteratursökandet för att få en 

systematik i sökandet. 

  

Vetenskapliga artiklar har anskaffats med hjälp av Linnéuniversitetets webbkatalog ELIN 

samt Google Scholar. Vi har sökt efter vetenskapliga artiklar som varit aktuella och inte för 

gamla. Med tanke på att artiklar kan publiceras ett flertal gånger kan sanningshalten i 

originalartikeln minska men vi ansåg inte att det påverkade vår studie negativt. Vi har varit 

kritiska till föråldrade artiklar men trots det valt ut vissa som har haft en hög relevans och en 

betydande roll i vårt teoretiska kapitel. Tillitliga publiceranden har varit prioriterade. Vi har 

även använt oss av Googles sökmotor för att hitta relevanta hemsidor. För att få bra och 

användbar information har vi använt oss av begränsade sökord som till exempel 

relationsmarknadsföring, transaktionsmarknadsföring, CRM, kundvärde, service 

management, lojalitet och relationskvalitet.  
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2.3.2 Datainsamling 

 

Andersen (1998) förtydligar att datainsamlingsmetoden fastställs när designen på uppsatsen 

har utarbetats. Även metoden påverkas av de faktorer som bestämmer designen. Eftersom att 

en organisation undersöks måste man ta hänsyn till organisationens designönskemål. 

Författaren skriver vidare att med hjälp av projektets intressenter förbättrar man 

datainsamlingen. Författaren menar att all information som samlats är till hjälp för att besvara 

problemformuleringen. Det finns kriterier för att skilja datasamlingsteknikerna åt. Dessa är 

sekundär samt primärdata. Sekundärdata innebär enligt Bryman & Bell (2005) de studier som 

andra forskare inrättat. Exempel på sekundära datainsamlingar är litteraturstudier. Det finns 

en klar fördel med sekundärdata hävdar författarna. Forskare sparar både tid och pengar 

genom att använda sig av den sekundära insamlingsmetoden. Ytterligare en fördel som 

Bryman & Bell (2005) belyser är att datainsamlingen består av hög kvalitet då materialet har 

analyserats noggrant och bearbetats för att resultatet ska vara så trovärdigt som möjligt. 

Primärdata avser den information som forskarna har samlat in själva. Det är material som har 

skaffats in första gången innan det har bearbetats. Informationen är knuten till den aktuella 

forskningen. Primärdata kan bestå av intervjuer och frågeformulär.  

 

I uppsatsen har vi bland annat använt oss av sekundär datainsamling då mycket litteratur har 

studerats, bearbetats och använts. Viss litteratur har haft fokus på traditionella tjänster men vi 

ansåg att de var relevanta till studien eftersom vi valt ett företag i hemelektronikbranschen 

som kan klassas som ett tjänsteföretag inom handeln som erbjuder tilläggande servicetjänster. 

Även vetenskapliga artiklar har varit till hjälp i de teoretiska delarna som också har utgjort en 

del i den sekundära datainsamlingen. Primärdata har används för att bygga upp det empiriska 

kapitlet. Vi har använt oss av personliga intervjuer och en telefonintervju för att få in 

väsentlig primärdata.  

2.3.3 Urval  

 

Holme & Solvang (1997) framhäver att urvalet av undersökningspersonerna är en avgörande 

del av undersökningen. Författarna menar att fel valda personer i urvalet kan leda till att 

undersökningen blir missvisande i förhållande till studiens ursprungliga syfte. Urvalet av 

undersökningsenheterna sker inte slumpmässigt eller tillfälligt utan urvalet görs systematiskt 

utifrån medvetna formulerade kriterier som är teoretiskt definierade. Även Lantz (1993) 

menar att den professionelle intervjuaren bestämmer intervjuns innehåll med stöd av den 

teoretiska förståelsen. Författaren förklarar att en exemplarisk intervjuare ska utforma 

intervjuns innehåll med stöd av och mot bakgrund av den teoretiska förståelsen. Trost (2005) 

poängterar att vid kvalitativa studier vill författaren uppnå en variation, vidare 

uppmärksammar han att urvalet ska vara heterogent inom en viss ram. Intervjupersonerna ska 

variera dock ska inga extremt avvikande sådana tillämpas.  

 

Andersen (1998) påstår att informationsintervjun är ett exempel på en kvalitativ intervju. 

Forskaren behöver därför ta hjälp av en informant som har kunskaper inom ämnet. Den delvis 

strukturerade intervjun är ytterligare en intervjuform som kan användas då man har större 

kännedom inom ämnet man ska studera. Vid denna form av intervju har forskaren en teoretisk 

grund sedan tidigare dock är man intresserad över nya synvinklar och eventuella 

uppdateringar. Författaren observerar även att en god dokumentationsmetod är att anteckna 

viktig information under intervjun och att man snarast efter intervjun sammanfattar all data.  
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Intervjuerna vi genomförde kan karaktäriseras som delvis strukturerade. Vi valde 

representanter som vi fann vara mest lämpliga och som vi tillsammans med butikschefen 

ansåg hade stark kännedom inom ämnesvalet. Intervjupersonerna har olika befattningar på 

företaget och med viss begränsning har vi anpassat frågorna efter de olika befattningarna. 

Intervjupersonerna belyses nedan: 

  

 Butikschef 

 Vice butikschef  

 Säljare 1 - avdelning A 

 Säljare 2 - avdelning B 

 Säljare 3 - kassaansvarig/avdelning B 

 Säljare 4 - kassaansvarig 

 

Säljarna har samtliga olika ansvarsområden i butiken. Hybriden av intervjupersonerna beror 

på att ett så brett perspektiv som möjligt var eftersträvat men vi ville även ta del av 

respondenternas subjektivitet. Eftersom respondenterna är anonyma valde vi att kalla dem 

efter deras befattningar då vi ansåg att det höjde uppsatsens kvalitet. Efter att vi hade 

sammanställt intervjuerna skickade vi dem till respondenterna för att få deras godkännande. 

Det gav dem en möjlighet att kontrollera att informationen var korrekt och om vi hade tolkat 

svaren på ett rätt.  

2.3.4 Intervjumetod  

 

Alvesson & Deetz (2000) förklarar att intervjuer ses som något besvärligt men högst 

användbart då metoden hjälper till att finna den information forskaren söker. Vidare beskrivs 

respondenten som en person som lever i den verklighet och denne kan svara på syftet med 

undersökningen. Lundahl & Skärvad (1982) understyrker att intervjuarbetet i en utredning 

oftast tar lång tid och att det kan vara besvärligt att få kontakt med lämpliga respondenter. 

Telefonkontakt är att föredra framför brevkontakt för att så snabbt som möjligt få 

direktkontakt med potentiella respondenter.  

 

Lantz (1993) uppmärksammar att intervjuer oftast är personliga och man träffar 

intervjupersonen för att få svar på frågor. Alvesson & Deetz (2000) hävdar att syftet med en 

intervju är att få det empiriska materialet. Bryman & Bell (2005) tar upp att målet med 

intervjun är att ta reda på vad respondenten har för normer, värderingar, attityder samt åsikter. 

Lantz (1993) styrker påståendet och hävdar att respondenten förmedlar sin bild av 

verkligheten och intervjun ger data som ökar förståelsen för människans subjektiva 

erfarenheter. Det är det subjektiva som söks. Författaren påpekar att en intervju kan vara 

strukturerad vilket innebär att intervjupersonen i förväg skickar formulerade frågor i en 

förutbestämd ordning till respondenten. Patel & Davidsson (2003) observerar trots att 

intervjupersonerna är utvalda ser de inte alltid nyttan med att besvara frågorna. Därför är det 

viktigt att motivera respondenterna. Lantz (1993) hävdar även att intervjupersonen bör 

informeras om syftet med intervjun samt vad respondentens svar betyder för forskningen. Det 

är även viktigt att man visar ett genuint intresse och förståelse för intervjupersonen.  

 

Trost (2005) framhåller att de flesta intervjuer består av en respondent samt en person som 

ställer frågorna. Ur intervjuarnas perspektiv kan det vara en fördel om man har sällskap av en 
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kollega. Informationsmängden samt förståelsen ökar då två kollegor utför intervjun 

tillsamman. Ur respondentens synvinkel kan situationen uppfattas som att intervjuarna har ett 

slags maktövergrepp. Andersen (1998) understryker att en intervju bör vara mellan 45-60 

minuter lång. Författaren listar goda råd vid den inledande fasen av intervjun: 

 

 Den första fasen handlar mycket om att skapa kontakt och förtroende.  

 Personen som intervjuar kan i förhand skicka frågorna så att respondenten är förberedd 

inför mötet.  

 Man bör presentera sig själv samt syftet med intervjun. 

 Garantera den intervjuande om anonymitet om denne kräver det. 

 

Andersen (1998) nämner även om goda råd man bör följa vid den mellersta fasen vilka listas 

nedan: 

 

 I denna fas gäller det att samla den information du vill ha. 

 Det är viktigt att på bästa sätt styra respondenten in i rätt riktning när denne börjar 

prata om någon som inte är relevant för intervjun.  

 Vikigt är också att låta intervjupersonen få god tid på sig att besvara frågorna.  

 Att starta med enklare frågor är positivt.  

 

Holme & Solvang (1997) pekar på att respekt för medmänniskor är en grundläggande faktor 

för all sorts forskning. Författarna måste säkra intervjupersonerna om att de är anonyma om så 

önskas. Tystnadsplikten måste följas strikt menar författarna.  

 

Personliga intervjuer med anställda från ett företag inom hemelektronikbranschen valdes att 

göras på grund av att vi ansåg att det hjälpte oss att besvara på uppsatsens syfte. Vi gick dit 

personligen för att kontakta butikschefen. Vi fann det passade då vi kände att det ingav 

förtroende och är även inledningsvis bra för vidare samarbete. Intervjuerna har utförts i 

företagets lokaler och de har även spelats in. En nackdel med att spela in intervjuer är att 

respondenterna tänker mer på hur dem svarar vilket gör stämningen lite stel och mer formell 

än nödvändigt. I efterhand kan vi konstatera att det är skillnad på en inspelad och en inte 

inspelad konversation.  

 

Intervjuerna inleddes med en kort beskrivning på vad syftet med uppsatsen var. 

Intervjufrågorna var strukturerade utifrån varje teorirubrik. Detta underlättade för oss när vi 

sammanställde den empiriska informationen men det underlättade även för respondenterna då 

de visste vad frågorna skulle handla om. Vi valde att ha lite enklare frågor i början för att 

sedan gå vidare till de lite mer komplexa frågeställningarna. En mindre obetydlig nackdel 

med att formulera intervjufrågorna utifrån teorin är att de kan bli för snäva och kan innehålla 

teoretiska ord som respondenterna inte använder eller förstår. Detta har gjort att vi ibland har 

behövt formulera om frågorna eller förklara för respondenterna vad vi menar. Vissa frågor 

gav oss möjligheten att ställa följdfrågor vilket gjorde att vi fick en djupare förståelse för det 

som sades.  

 

På grund av att hemelektronikbranschen är hårt konkurrenssatt har företaget valt att vara 

anonyma. Det har vi haft full förståelse för och garanterat dem anonymitet i form av muntligt 

samtycke. Anonymiteten fastställdes i första intervjun och bidrog till en ny vändning av 

uppsatsen än tidigare tänkt.  Nya frågeställningar var tvungna att formuleras på grund av att 

företaget inte hade möjlighet att svara på känslig information. Dock har ämnet 

relationsmarknadsföring varit i fokus hela tiden.  
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2.4 Vetenskapliga kriterier  

2.4.1 Validitet  

 

Enligt Bryman & Bell (2005) innebär begreppet validitet om det teorietiska stämmer överens 

med det empiriska materialet. Detta stöds av Andersen (1998) som skriver att 

validitetsbegreppet innehåller två delar: giltighet och relevans. Giltighet säger något om den 

generella överenskommelsen mellan den teoretiska och empiriska begreppsplanen. Relevans 

talar om hur relevant det empiriska begrepps eller variabelurvalet är för den valda 

problemställningen. Lundahl & Skärvard (1982) definierar begreppet som frånvaro av 

systematiska mätfel. Patel & Davidsson (2003) syftar på att validitet är en term som beskriver 

att vi ska undersöka det vi avser att undersöka, gör vi detta har vi god validitet. Lundahl & 

Skärvard (1982) påpekar att inre validitet indikerar när mätinstrumenten, till exempel en 

intervjuundersökning, mäter vad den avser att mäta. Bjereld et al. (2009) håller med och 

menar att validiteten är hög om forskaren verkligen mäter det forskaren avser att mäta. 

Andersen (1998) nämner även att det inte går att mäta validitetsdefinitionen utan forskaren 

måste argumentera för ståndpunkterna. Dock får man vara beredd på att operationaliseringen 

kan bli föremål för en diskussion och kritik.  

 

Bryman & Bell (2005) hävdar att begreppen validitet och reliabilitet är beroende av varandra 

då en hög validitet inte försäkrar någon hög trovärdighet. Patel & Davidsson (2003) 

instämmer och menar att ”validitet och reliabilitet står i ett visst förhållande till varandra 

som gör att vi inte bara kan koncentrera oss på det ena och låta bli det andra” (Patel & 

Davidsson 2003, s. 99). Vidare skriver författarna att hög reliabilitet inte är någon garanti för 

hög validitet. Dock ger låg reliabilitet låg validitet. Merriam (1994) observerar också att 

reliabilitet och validitet är oupplösligen förknippade under forskningens gång. Författaren 

anför också att forskaren ska bekymra sig mer om den inre validiteten än reliabiliteten 

eftersom att det är omöjligt att ha en inre validitet utan reliabilitet.  

 

För att öka validiteten har vi formulerat frågorna efter att vi har sammanställt det teoretiska 

kapitlet. Intervjufrågorna har även formulerats utifrån varje teorirubrik för att få in relevant 

empirisk data. Strukturen har varit genomgående i uppsatsen. Vi har även anpassa frågorna till 

viss omfattning efter respondenternas befattningar då vi ansåg att samtliga hade olika 

relationer till vårt studieämne. Men de flesta frågor är trots åtgärden likasinnade vilket gav oss 

styrkt empirisk information. Vi har sållat bort icke relevant empirisk och teoretisk data som 

har varit utanför ämnet relationsmarknadsföring. För att öka den inre validiteten har vi även 

låtit intervjupersonerna kontrollera vår sammanställda empiriska information för att korrigera 

eventuella misstolkningar innan vi gått vidare i arbetet. 

2.4.2 Reliabilitet   

 

Bjereld et al. (2009) poängterar att om validiteten är beroende på vad som mäts så är 

reliabiliteten beroende på hur den mäts. Bryman & Bell (2005) menar att reliabilitet går ut på 

att man måste veta om man använder teori och empiri på ett trovärdigt sätt. Patel & Davidsson 

(2003) betonar att reliabilitet handlar om tillförlitlighet. Författarna anser dessutom att 

forskaren kan kontrollera reliabiliteten. Att använda sig av två observatörer under en intervju 

är ett exempel. Dessa personer kommer registrera intervjupersonens svar. Bjereld et al. (2009) 

menar att det finns flera sätt att stärka reliabiliteten och ett av sätten kan vara att låta 

ytterligare en forskare göra samma test för att ta reda på om svaret blir detsamma. God 

intersubjektivitet tyder på att flera forskare har kommit fram till samma svar menar 
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författarna. Även Bryman & Bell (2005) hävdar att överensstämmelsen mellan 

registreringarna av svar eller observationer utgör ett mått på reliabilitet. Andersen (1998) 

definierar begreppet som ”resultatet från ett mätinstrument”. Ejvegård (2003) diskuterar 

vidare på begreppet mätinstrument och yttrar sig på följande vis: ”Man bör vara observant 

med reliabiliteten hos mätinstrument inom snart sagt alla vetenskaper. Eftersom forskaren 

ofta själv konstruerat mätinstrumentet” (Ejvegård 2003, s. 71). Merriam (1994) säger 

slutligen att reliabiliteten handlar om i vilken utsträckning ens resultat kan upprepas samt om 

undersökningen kommer ge samma resultat om den upprepas.  

 

För att stärka uppsatsens reliabilitet var vi två observatörer vid intervjustillfällena. Vi har även 

spelat in intervjuerna med tekniskt utrustade mobiltelefoner vilket vi ser som instrument som 

hjälpt vår studie framåt med den empiriska sammanställningen. En eventualitet som 

möjligtvis kan sänka uppsatsen reliabilitet är att respondenterna och företaget valde att vara 

anonyma på grund av att hemelektronikbranschen är hårt konkurrenssatt. Dock sågs det inte 

som något större problem av oss då syftet var att undersöka hur relationsmarknadsföring ter 

sig i ett företag inom hemelektronikbranschen. Vi kände att syftet kunde uppfyllas och att 

ämnet kunde undersökas utan att ge ut ett företagsnamn. Dock har det varit en utmaning att 

rent skrivmässigt förmedla empirisk information utan att säga för mycket. Det som ökat 

reliabilitet är även att intervjuerna har gett liknande svar från samtliga respondenter vilket 

betyder att det gett samma resultat trots upprepning av frågor. Även kopplingen mellan teori 

och empiri är god vilket ökar uppsatsen reliabilitet.  

2.4.3 Kritisk granskning och källkritik  

 

Holme & Solvang (1997) hävdar att källgranskning kan delas upp i fyra faser som listas 

nedan:  

 

 Observation – Forskaren ska skaffa sig en överblick över källor som finns 

tillgängliga och skapa sig en uppfattning om vilka som kan vara relevanta.  

 Ursprung – Det första som ska göras är att få klarhet i om källan verkligen är vad den 

utgör sig för att vara.  

 Tolkning – Målet för tolkningsarbetet är att kunna ge en sammanfattande bild av 

informationsbärande strukturer och helheter.  

 Användbarhet - Källans användbarhet påverkas av den generella säkerheten i källans 

innehåll, inre överensstämmelse och möjligheten att på ett riktigt sätt återge och 

förstå det händelser som källan beskriver.  

 

Andersen (1998) framhäver att kvalitativa undersökningar är särskilt utsatta för risken för 

”forskarbias” på grund av det personliga momentet då informationen har samlats in och 

bearbetats. Något viktigt att lägga på minnet är att dessa bygger på tolkningar. Därför tolkar 

Andersen (1998) att forskaren ska vara kritisk till den information han tillhanda har. ”Vi måste 

alltid ifrågasätta, vara kritiska, och försöka använda konkurrerande och alternativa 

förklaringar till och tolkningar av vårt material” (Andersen 1998 s. 207). Ejvegård (2003) 

pekar på att tillförlitligheten hos de använda källorna ska diskuteras av vetenskapsmannen. 

Inte minst viktigt är detta när intervjuer har gjorts. Det tryckta materialet måste även bedömas 

ur saklighets- och objektivitetssynpunkt. Ejvegård (2003) menar att uppslagsverk och 

doktorsavhandlingar är dem verk som fyller alla vetenskapliga krav. Holme & Solvang (1997) 

uppmärksammar att vi kan ha många källor men trots det kanske källorna inte ger direkta svar 

på frågeställningarna.  
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Vi har varit kritiska till teoretisk data som samlats in. Relevant litteratur har noggrant 

observerats innan det tillämpats. För att öka användbarheten har vi valt olika författare som 

behandlat samma områden. Vi har ställt författarnas påståenden mot varandra för att få 

alternativa förklarningar till vårt material. Genom uppsatsens gång har vi varit objektiva vid 

de momenten som krävt det till exempel vid intervjutillfällena men även vid 

sammanställningen av empirikapitlet. Vetenskapliga artiklar har givit teorikapitlet ett gediget 

stöd. Dock har vi med försiktighet valt ut dem då vi funnit det relevant med pålitliga artiklar 

som inte är allt för gamla. Vi anser inte att vi under uppsatsens gång har drabbats av 

forskarbias.  
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3. Teori 
___________________________________________________________________________ 

 

Detta kapitel kommer behandla den teoretiska referensram som utgör grunden för studiens 

vidare struktur samt innehåll. Kapitlet kommer ge läsaren en inblick i olika teoretiska delar. 

Områdena som kommer ligga i fokus är relationsmarknadsföring och CRM som följs av 

relaterade underrubriker med innehåll. Även service management och relationer tar form 

behandlas. Begreppen kommer följa med i vidare empiriska undersökningar samt analys.  

___________________________________________________________________________ 
 

3.1 Relationsmarknadsföring  

3.1.1 RM:s historia  

 

Enligt Grönroos (2008) blomstrade det nya marknadsföringsperspektivet upp under 1970-talet 

och fokuseringen på interaktionen mellan köpare och säljare fick en ny dimension. Storbacka 

& Lehtinen (2002) nämner ett exempel som beskriver hur företag arbetade förr: ”När en part 

vinner, förlorar den andra. I praktiken innebär det exempelvis att när en kund lyckas 

förhandla sig till ett bra avtal, förlorar leverantören. Den part som är den bästa förhandlaren 

kan skaffa sig ett bättre avtal” (Storbacka & Lehtinen 2002 s. 17). Tufvesson (2005) klargör 

att intresset kring relationer ökade allt mer på 1980-talet. Det var då termen 

relationsmarknadsföring blev ett användbart begrepp. 

3.1.2 RM idag  

 

Nedan följer en tabell som visar definitionen av relationsmarknadsföring ur fyra 

författarperspektiv.  

 

Källa         Definition  
   

Bruhn (2006 s. 10) “Relationship marketing refers to all marketing activities 

directed towards establishing, developing and maintaining 

successful relational exchanges”.  

Blomqvist (2004 s. 27) ”Relationsmarknadsföring innebär att medvetet arbeta för att 

etablera, utveckla, och avveckla relationer med kunder så att 

ömsesidiga värden och konkurrenskraft skapas”. 

Grönroos (2008 s. 41) ”Perspektiv grundat på samverkan för att främja gemensamt 

värdeskapande”. 

Gummesson (1995 s. 30) ”RM handlar alltså om relationer och närverk och interaction 

inom dessa”. 

 
Tabell: 1 Egen tabell (2010) 
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Gummeson (2006) belyser vikten av relationer i marknadsföring. Gummesson (2006) 

bedömer ändå inte att relationsmarknadsföring är en patentlösning. Relationer är komplexa 

och inte alltid permanenta lösningar. Både i det privata livet och i affärsvärlden kan relationer 

vara problemfyllda och de är inte kontinuerligt harmoniska understryker författaren. 

Falkheimer & Heide (2008) indikerar att marknadsföring existerar när en kund och företag 

tänker på samma sätt. 

 

Grönroos (2008) lyfter fram att kundens köpbeteende styrs av hur interaktionen hanteras.  

Lindberg-Repo & Grönroos (2001) påpekar att dagens kunder ställer högre krav av relationer. 

Dock vill Albrecht (1995) poängtera att marknadsföringen då jämfört med idag la tyngre vikt 

på andra saker inom ämnesområdet. Därför hamnade fokus på kunden i skymundan. Grönroos 

(2008) poängterar att företag gör sitt yttersta för att behålla de kunder de redan har och detta 

tyder på att företagen bör skapa långsiktiga relationer till befintliga kunder. Den hårda 

konkurrensen har lett till ovan nämnda situation. Företag vill hellre bygga upp och vårda 

relationer till befintliga kunderna istället för att gå ut på marknaden och värva nya. Även 

Reichheld (2001) hävdar att långsiktiga relationer skapas genom att lyssna till kunderna för att 

öka tilltron. Detta kräver en tvåvägskommunikation. Zeithaml & Bitner (2003) belyser något 

viktigt i anknytning till att värva nya kunder. När företag lägger stor fokus på att etablera nya 

kunder kan de på vägen misslyckas med att ta in nyskapta behov och förväntningar från de 

nuvarande kunderna framhåller författarna. Bruhn (2006) påstår att 

relationsmarknadsföringens syfte är att identifiera, underhålla samt bygga upp ett nätverk med 

enskilda konsumenter. Uppsättningen av interaktioner måste kontinuerligt underhållas för att 

stärka relationen så att båda parter drar nytta av det. Detta görs med hjälp av individualiserade 

interaktioner mellan kund och leverantör men även genom att erbjuda mervärdetjänster under 

en längre period förtydligar författaren.  

 

Apéria (2001) uppmärksammar att på mogna marknader med konkurrens och brist på kunder 

blir det viktigare för företagen att utveckla relationer med befintliga kunder. Grönroos (2008) 

förtydligar att i linje med att marknaden mognar och konkurrensen blir hårdare skapas ett nytt 

perspektiv som bevisar att anskaffandet av nya kunder blir allt för snävt. Globaliseringen är 

ytterligare en faktor som har lett till att företag mer och mer utvecklar relationen till kunden. 

En relation bygger på en attityd vilket kan beskrivas med följande citat: ”En relation har 

utvecklats när kunden upplever att kunden och leverantören eller företaget tänker på samma 

sätt” (Grönroos, 2008 s. 48).  Det ska finnas ett ömsesidigt åtagande menar författaren.  Adjei 

& Clark (2010) styrker påståendet med följande citat: “Partners will continue to deepen 

relationships as long they find the relationship beneficial” (Adjei & Clark 2010 s. 74). 

 

Storbacka & Lehtinen (2000) påpekar också att resultatet av samspel mellan kund och företag 

består av känslor. Ju mer företag uppmärksammar individuella kännetecken i dialogen med 

kunden, desto effektivare kan de påverka känslornas intensitet. Att stärka en relation kräver 

enligt Lindberg-Repo & Grönroos (2001) att man skapar en djupare sammankoppling med 

hjälp av en fortsatt dialog mellan parterna. Hultén et al. (2008) förtydligar att det inte handlar 

om att vinna marknadsandelar utan så kallade hjärtandelar. Storbacka & Lehtinen (2000) 

stödjer uttalandet med att hävda att företag måste vinna kundens hjärta för att skapa en 

långsiktig relation. Betydelsen av känslor är som störts i början av relationen. Grönroos 

(2008) bekräftar, en relation manifesteras inte bara i kundens köpbeteende utan kunden måste 

även ha en mental och känslomässig koppling till företaget.  

 

Grönroos (2008) diskuterar kring varför kunden skapar en relation till ett specifikt företag, 

och svaret är enkelt: kunden strävar efter att begränsa valmöjligheterna. När man som kund 
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har hittat en pålitligt relationspartner blir andra alternativ i relativ bemärkelse mindre 

attraktiva klarlägger författaren. Det finns en rad fördelar med att upprätthålla en relation till 

en leverantör vilka är:  

 

Säkerhet: Minskad oro, tilltro till leverantören, kunden inges känslan av att 

leverantören är pålitlig. 

 

Sociala fördelar: Kunden blir igenkänd av personalen, kunden känner personalen, 

vänskap utvecklas mellan kunden och personalen.  

 

Särskilda förmåner: Tilläggstjänster, förmånliga priser, kunden prioriteras högre än 

andra kunder.  

 

(Grönroos, 2008 s. 51).  

3.1.3 Transaktionsmarknadsföring kontra relationsmarknadsföring  

 

Apéria (2001) fäster uppmärksamhet på att masskommunikation har varit lönsamt tidigare. 

Att bedriva transaktionsmarknadsföring ansågs effektivt då marknadsförare agerade i 

kortsiktiga perspektiv. Relationer har därför inte varit lika viktiga och heller inte prioriterade. 

Vidare belyser författaren att dagens marknadsklimat har lett till att anskaffandet av nya 

kunder är prioriterat och relationsmarknadsföringen har återigen hamnat i fokus. menar 

Storbacka & Lehtinen (2000) menar att upprepade köp och möjligheter till försäljning av 

annat än den först köpta produkten är resultatet av en välskött relation. Ett annat ord för att 

beskriva fenomenet är relationsperspektiv och det kan ställas i kontrast till 

transaktionsperspektivet. Gummeson (2006) skriver att transaktionsmarknadsföring är en 

engångsförsäljning som äger rum vid ett enstaka tillfälle. Leverantören lägger ingen vikt på 

att försöka skapa en relation med kunden eller att kunden ska komma tillbaka för andra köp. 

Apéria (2001) påpekar att förutsättningen för att en relationsmarknadsföring ska skapas är 

differentiering. Grönroos (2008) nämner att transaktionsperspektivet bygger på 

marknadsföring där kunderna är anonym och befinner sig i en massmarknad. Målet med 

perspektivet är att förmå kunderna att välja en viss produkt eller tjänst framför 

konkurrenternas produkter. Egan (2004) riktar kritik mot transaktionsmarknadsföring och 

hävdar att det innehåller svårigheter i att visa produkternas ursprungliga kontext.  

 

Gummesson (2006) markerar att all transaktionsmarknadsföring inte nödvändigtvis behöver 

vara medveten engångsförsäljning. När det kommer till konsumentvaror finns det en del 

begränsningar som har gjort att transaktionsinriktningen blir nödvändig. Anledningen är att 

konsumentvarumarknaderna oftast är stora och det leder till att producenten och kundernas 

möjlighet till närkontakt minskar. Grönroos (2008) förklarar att det blir svårt att identifiera 

den enskilde kunden samt att det nästintill är omöjligt att fokusera på enbart denne. 

Gummesson (2006) bedömer att kunden inte alltid är villiga att skapa kontakt med företaget. 

Det är inte alltid man kan få parterna att sammanfalla. Dock menar Zeithaml & Bitner (2003) 

att relationen mellan kund och företag kan sträcka sig så långt samt utvecklas till någon sort 

av en familjär relation. Grönroos (2008) menar att i transaktionsmarknadsföring exponeras 

kunder som oidentifierade medlemmar av ett segment för flera konkurrerande produkter. 

Kunderna förväntas göra ett oberoende val bland köpalternativen. Egan (2004) hävdar att 

transaktionsmarknadsföring tar hänsyn till varje enskild transaktion när de sker. Medans 

relationsmarknadsföring tar hänsyn till transaktionens historia och deltagande över tiden.  
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Grönroos (2008) menar att det i relationsmarknadsöring förekommer interaktioner mellan 

kund och företag vilket är skillnaden i kontrast till transaktionsperspektivet. Även Egan 

(2004) hävdar att relationen ska vara ömsesidig och främja både kund och företag. Grönroos 

(2008) hävdar att valet som kunden gör är till en viss del beroende av samspelet mellan 

parterna. Kunden ses även som en resurs där företaget kan skapa en lösning för kunden. 

Situationen kan jämföras med transaktionsperspektivet där kunden betraktas som en 

motståndare och företaget måste övertala kunden att välja ett visst alternativ.  

 

Grönroos (2008) lyfter fram att det råder en konkurrentsituation mellan marknadsförare och 

kund där kunden betraktas som någon som marknadsföraren gör någonting mot snarare än för. 

Situationen som sådan beskriver att parterna har motstridiga intressen och att kunden 

övertalas till att fatta ett köpbeslut och det är något som karaktäriserar 

transaktionsperspektivet. Gummeson (2006) menar att transaktionsmarknadsföring kan 

kopplas till relationsmarknadsföring genom att sätta transaktionsmarknadsföring på en 

nollpunkt i en skala. Relationen kan från och med nollpunkten bara öka tills företag och kund 

blir ett. Det handlar om ömsesidig förståelse och respekt. Om relationen inte fungerar bra ska 

den bytas eller ändra form.  Dock ska den inte ändras vid minsta motgång utan det går oftast 

att utveckla en relation till det bättre.  

 

Hunt & Morgan (1994) menar att traditionella transaktioner har kort varaktighet som får ett 

snabbt slut. Relationsorienterade utbyten har en lång varaktighet och är en pågående process. 

Relationer skapas på olika plan och relationsmarknadsföring handlar om att skapa partnerskap 

med involverade partners i företaget. Dessa innefattar internt partnerskap, partnerskap med 

leverantörer, partnerskap med kunden och laterala partnerskap. Blomqvist et al. (2004) styrker 

argumentet med att hävda att företag som satsar på relationsmarknadsföring bör göra det på 

alla plan vilket inkluderar faktorer som ledarskap, företagskultur, organisation och 

resursfördelning. Rich (2000) hävdar att utvecklingen från transaktionsmarknadsföring till 

relationsmarknadsföring har resulterat i forskning som visar på behovet av striktare databaser 

och större utnyttjande av befintliga datoriserade system. Det är ett förändringsarbete som är i 

process hela tiden och det berör även det operativa planet till exempel kunddialog och 

kommunikation. Blomqvist et al. (2004) anmärker att relationsorienterade företag anpassar sig 

till den enskilde kunden istället för att tänka i kampanjcykler som 

transaktionsmarknadsföringen har som syfte.   

 

Blomqvist et al. (2004) illustrerar en modell som skildrar hur marknadsföring har utvecklats 

under de senaste decennierna. Modellen visar att den traditionella marknadsföringen handlar 

om transaktioner. Den visar även att produkten står i fokus vid transaktionsorienterad 

marknadsföring men även att produkten är den enda konkurrensfördelen. Vidare fortsätter 

utvecklingen och konkurrensfördelarna börjar ersättas med service, kompetens och lärande. 

Författarna hävdar även att begreppet marknadsföring har ändrats fundamentalt och synen på 

kunder och relationer har fått helt andra innebörder. Författarna förklarar även att ett 

relationsorienterat synsätt förutsätter ett helhetsperspektiv på företaget. Idag handlar 

marknadsföring om att välja rätt kunder och att få dem att knyta en relation till företaget och 

koncentrera marknadsföringsaktiviteterna till potentiella och befintliga kunder. 

Relationsmarknadsföring lägger lärandet i fokus till skillnad från transaktionsmarknadsföring 

som sätter produkten i fokus.  
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Modell 1: Utveckling från traditionell marknadsföring till relationsmarknadsföring, (Blomqvist et al. 2004 s. 28) 
 

 

Falkheimer & Heide (2008) bekräftar att marknadsföringen har gått in i en ny era och kan 

idag beskrivas som informationsdriven, interaktiv och konsumentfokuserad. Detta är den nya 

synen på framgångsrik marknadsföring. Författarna hävdar även att relationsmarknadsföring 

är ett nytt begrepp inom marknadsföring. Det nya begreppet innefattar interaktioner, nätverk 

och relationer. Begreppet har utvecklats men har ursprungligen hämtat näring från den 

klassiska definitionen public relations som har som utgångspunkt i att skapa goda och 

långsiktiga relationer med viktiga publiker. Men detta ställer nya krav, det räcker inte med 

reklamkampanjer och så vidare utan fokus läggs på mer långsiktig och relationsinriktad 

kommunikation. Peppers & Rogers (1997) menar att framgångsrika företag blir relationella 

genom att komma ihåg kunders specifika behov under en lång period. Information ska 

företaget tillämpa för att göra det lättare för den enskilde kunden att få just det innehåll de vill 

ha.  

3.1.4 Segmentering 

 

Gummesson (2006) åberopar att en massproduktion ger homogena produkter vilket i ett 

senare skede leder till misspassning mellan produkten och individens behov. Istället menar 

han att varje kund ska ha sitt eget segment och att segmenteringar efter livsstil och tidigare 

inköpsbeteende ger företag möjlighet till att anpassa sig efter individen. Ekberg (2007) menar 

att det kan vara prisskäl, serviceskäl, teknikskäl eller andra skäl som binder samman ett antal 

personer till en grupp. Traditionell segmentering har gått ytterligare ett steg framåt. 

Erbjudandena anpassas efter den enskilde individen och företag har tillgång till 

kundinformation på ett helt annat sätt än tidigare menar författaren. Zeithaml & Bitner (2003) 

menar att en marknadssegmentering utvecklas när företag delar in marknaden utifrån 

demografiska och psykografiska faktorer. Delsegmentet ska även dela in individer som har 

samma förväntningar och krav av företaget eller varumärket. Marknadsförare har använt sig 

av massegmentering i många år men idag är dem väldigt kritiska till det. Istället hävdar 

Blomqvist et al. (2004) att företag bör identifiera en specifik kundbas. Detta görs för att förstå 

värdeskapande logiken i olika kundgrupper och segment. Utifrån kundbasen kan företag 

identifiera potentiella köpare och förutse framtida kundreaktioner.  
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Zeithaml & Bitner (2003) hävdar att homogena produkter på massmarknaden inte 

tillfredställer kunden längre eftersom kundernas krav har ökat. De vill konsumera produkter 

som tillfredställer deras unika behov. Företag satsar på att skräddarsy delsegment och det har 

visat sig vara mycket framgångsrikt på marknaden. Blomqvist et al. (2004) menar att företag 

bör veta vilka kunder de väljer eventuellt välja bort. Albertsson & Lundqvist (2002) hävdar 

att segment bör innehålla likartade kunder som har samma behov, värderingar och 

köpbeteende. Dock menar han att varje kund i segmenten ska behandlas individuellt när det 

gäller produktutformningen. En annan viktig aspekt enligt Hultén et al. (2008) är att veta 

skillnaderna mellan kundkraven, förväntningarna och lojaliteten mellan olika kunder och 

kundgrupper. Marknadsföringsmiljöer börjar bli allt mer individualiserade och konsumenter 

utrycker sig genom shopping för att skapa en identitet och nå självförverkligande därför bör 

företag skräddarsy sina segment. 

 

Peppers & Rogers (1997) skriver att äldre teorier ofta nämner att modellerna för segmentering 

är svåra att implementera. Den tekniska utvecklingen har idag gjort det möjligt för företag att 

driva segmenteringen ett steg längre. Petrison et al. (1997) håller med och menar att 

teknologin har gått ett steg längre. Datamarknadsföringen har lett till att en mer riktad 

kommunikation. Peppers & Rogers (1997) menar att individualiserad marknadsföring är ett 

relativt nytt begrepp. Anledningen till varför termen fick en benämning var i huvudsak på 

grund av att det fanns tillräckligt stor datorkraft där överkompliga priser blev tillgängliga. 

Författarna pekar på att databaser, interaktivitet och skräddarsydda lösningar är 

grundförutsättningen för individualiserad marknadsföring. Petrison et al. (1997) håller till viss 

del med och påpekar att företag som har en god kännedom om sina kunder kan kommunicera 

med dem på det individuella planet. Blomqvist et al. (2004) hävdar att informationen som 

företaget erhåller sker via informationsflödet under relationen. Petrison et al. (1997) menar 

vidare att det blir vanligare att företag segmenterar kunderna på ett mer avancerat sätt och 

målet är att skapa budskap riktade till en specifik grupp istället för en bred massa. Cannon 

(2002) förtydligar och understryker att företaget ska ge rätt budskap till rätt individ på så sätt 

ökar kundernas tillfredsställning.   

3.2 Relationer tar form  

 

Gummesson (2006) belyser olika typer av relationer och anser att företag bör skaffa sig en väl 

anpassad relationsportfölj i marknadsplaneringen. Även Sawhney & Zabin (2002) instämmer 

och hävdar att företag bör använda sig av en relationsportfölj. Författarna menar att 

relationsportföljen uppstår via parallellitet av önskan att skapa en relation. Gummesson 

(2006) tar upp två grundläggande typer av relationer som betecknar de klassiska dyaderna. 

Den första dyaden karaktäriseras av två integrerade parter vilka är en leverantör och en kund. 

I den senare betydelsen uppstår en relation ansikte mot ansikte eller via telefon. Leverantören 

betecknas som det säljande företaget medan säljaren är en individ vars sysselsättning är 

personlig försäljning. Sawhney & Zabin (2002) belyser att båda parter bör arbeta mot ett 

gemensamt mål för att relationen ska gynna dem båda. Efter att ha skapat en viss typ av 

relation är det svårt att föra vidare relationen till en annan part. Gummesson (2006) instämmer 

till viss del och menar att det idag handlar om att relationer till befintliga kunder ska 

underhållas samt vårdas till skillnad från förr där fokus låg på att skaffa nya kunder. Skälet till 

varför kundvård börjar bli viktigare beror på att kunderna ses som företagets knappa resurser. 

Hougaard & Bjeere (2003) stödjer den klassiska dyaden med att karaktärisera den typiska 

köpare-säljare relationen. Författarna benämner det som en samling av interaktioner, utbyten 

och kontakt mellan en leverantör och en kund under en längre tid. Även Rich (2000) 

benämner ett förhållande som ett dyadiskt utbyte för att främja ett försäljningsresultat. Även 
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Gummesson (2006) hävdar att begreppet interaktiv marknadsföring är motsatsen till 

traditionell marknadsföring och vidgar därmed den personliga försäljningen. Författaren tar 

upp en andra form av relation som beskrivs som den klassiska triaden. Den karaktäriseras av 

ett triangeldrama. Det uppstår konkurrens mellan kund, nuvarande leverantör och 

konkurrenter. Dock bedömer författaren att konkurrans inte bör ses som motpoler utan två 

olika dimensioner som är varandras förutsättningar. I relationsmarknadsföring är det vitalt att 

se marknaden som en del i ett nätverk. Konkurrens syftar i regel på en kamp mellan olika 

leverantörer. Men om relationer blir långsiktiga och stabila existerar inte konkurrens i vanlig 

bemärkelse. Detta betyder att en god samverkan har slagit ut konkurrensen.  

 

Gummesson (2006) fäster uppmärksamhet på närrelation och distansrelation till kunden. 

Egan (2004) hävdar att telefonkontakt med kunden kan ses som en teknologisk kontakt vilket 

också styrker Gummessons (2006) uttalande om distansrelationen till kunden. Reichheld 

(2001) belyser vikten av en närrelation och menar att kunden delar med sig av personliga 

åsikter och information vilket gör det enklare för företaget att anpassa produkter efter denne. 

Gummesson (2006) menar vidare att traditionella marknadsundersökningar inte kräver närhet 

till kunden. Författaren beskriver behovet av traditionella undersökningar som misslyckats. 

Det tyder på att ledningen har för lite kontakt med kunderna och de vet inte vad som händer 

ute på fältet. Interaktionen med kunden är något som bör tillämpas vid sådana situationer och 

enligt Egan (2004) är interaktioner det nya konceptet. Dock belyses vikten av att teknologin 

hjälper företaget att skapa närhet och kännedom om kunden. Gummesson (2006) instämmer 

och belyser att access till kunderna är vitalt för att erhålla kunskap om marknaden. Företag 

måste uppleva kunden. Reichheld (2001) understryker dock att online customers inte kan 

kolla en säljare i ögonen och heller inte se samt känna produkterna. Därför måste kunderna 

förlita sig på bilder och löften från företagets sida. Om de på något sätt tappar tillit till 

företagen går dem till konkurrenterna.  

 

Gummesson (2006) nämner även relationen till den missnöjda kunden. En missnöjd kund kan 

välja konkurrenterna före dig, kräva rättelse och säga ifrån. Trots detta kan kunden förbli 

trogen av rationella skäl. Grönroos (2008) anser att kunden blir missnöjd på grund av att 

interaktionen parterna emellan har misslyckats. Gummesson (2006) menar att en nollstrategi 

är något företag bör eftersträva. Dock måste konstruktiv handläggning finnas till hands ifall 

att strategin brister. Kunder som är missnöjda försvårar tillämpningen av 

relationsmarknadsföring. Blomqvist et al. (2004) belyser något viktigt i anknytning till 

missnöjda kunder. Han hävdar att företag ska uppmuntra de missnöjda kunderna till att 

framlägga klagomål. Grönroos (2008) delar samma åsikt och poängterar att det ska vara 

enkelt för kunderna att klaga.  

 

Gummesson (2006) understryker även att frontlinjen omöjligtvis kan åtgärda felaktigheter i 

varu- eller tjänstekonstruktioner. De har inte möjlighet till att ändra på system och resurser. 

Det är ledningen som kan åtgärda sådana problem och därför krävs en fungerande horisontell 

kommunikation mellan funktioner och avdelningar. Dock håller inte Grönroos (2008) med 

fullständigt utan han hävdar att personalen bör ha handlingsfrihet samt förmåga att fatta 

beslut. Där är rättelsen av missnöjdheten som skapar kvalitet.  

 

Gummesson (2006) belyser fyra viktiga punkter som sammanfattar ett idealiskt synsätt på 

kundrelationer:  

 

 If you are good to your customers, they’ll keep coming back because they like you. 

 If they like you, they’ll spend more money. 
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 If they spend more money, you want to treat them better. 

 And if you treat them better, they’ll keep coming back and the circle starts.  

 

Ling et al. (2010) diskuterar olika typer av kunder och kommer fram till att det finns tre olika 

typer vilka är: VIP kunder, viktiga klienter samt vanliga kunder. Den förstnämnda typen av 

kund är inte bred. Det finns endast ett fåtal av dem men köpesumman är väldigt hög och detta 

gynnar företagen. De viktiga klienterna utgör också en viktig del för företagen då de efter VIP 

kunderna lämnar en hög summa pengar. Denna typ av kund brukar även benämnas business 

customers. Den sista kundtypen tillhandahåller företagen en viss vinst. Kundtypen får inte 

vara allt för bred eftersom att företag inte gynnas maximalt. De kan även göra stora förluster. 

 

Gummesson (2006) tycker att marknadsföring inte längre enbart handlar om kundens kontakt 

med säljaren utan alla former av kontakt med servicelandskapet. Grönroos (2008) stödjer 

uttalandet och menar att kunden är en resurs som interageras med personal och andra kunder 

när de kommer i kontakt med servicelandskapet. Frontlinjen har möjlighet till att skapa goda 

servicemöten som i sin tur leder till att kunden talar väl om. En relation karaktäriseras av att 

kunden blir igenkänd av personalen, kunden känner personalen eller att vänskap mellan 

kunden och personalen har utvecklats. Gummesson (2006) diskuterar vidare och menar att de 

flesta relationer i företagsvärlden uppkommer mellan köpare och säljare dock menar han att 

det finns en typ av relation som kallas parasociala relationer och beskrivs som en relation till 

ett objekt eller symboler. Dessa relationer konkretiseras i associationer till varumärken, 

företagsnamn och kanske kända personer i företaget. Kapferer (2004) benämner kunderna 

som har en stark anknytning till ett företag eller varumärke som top of mind kunder. En 

närmare beskrivning är att specifikt varumärke eller företag dyker upp i kundens huvud. 

Kunder har en tendens att tilldela produkten olika egenskaper, den får en symbolisk mening 

och en hel värld med föreställningar uppstår som är förknippad med produkten påpekar 

författaren.  

 

Hougaard & Bjeere (2003) menar att företag måste förstå karaktären av relationen för att 

bygga en effektiv marknadsföringsstrategi. Rogers & Peppers (1999) styrker uttalandet med 

att hävda att primärkunder och nya kunder kräver olika typer av strategier. Författarna tar upp 

olika relationsattribut som kan karaktärisera en relation. Kontinuitet karaktäriserar en relation 

som har nått en stabil punkt i relationen på grund av att den repeterats. Det andra värdeordet 

är komplexitet. Varje relation varierar i komplexitet och dem som är komplexa är svåra att 

hantera men även svåra att avveckla.  

3.3 Service management 

 

Holmlund & Strandvik (1999) nämner att relationsskapandet mellan företag och kund växer. 

Traditionellt sätt har servicekvalitet och värde varit en betydelsefull roll för service 

management. En förklaring till varför tjänsteindustrin har ökat är den ekonomiska tillväxten 

som i sin tur leder till att det erbjuds variationer av tjänster. Gummesson (2006) hävdar att 

paradigmskiftet från modernism till postmodernism har lett till ett servicesamhälle.  Normann 

(2000) hävdar att tillverkningsföretag bör ses från nya perspektiv. Han menar att 

tillverkningsföretag blir allt mer automatiserade och fokuserar mer på informationsbehandling 

och intern service än tillverkningen i sig. Numera är svårt att åtskilja serviceföretag och 

tillverkningsföretag. Vargo & Lusch (1994) har en liknande åsikt och yttrar sig om att den 

traditionella indelningen mellan varor och tjänster numera är föråldrad. Grönroos (2008) tar 

upp fördelar för tillverkningsföretag som anlägger ett serviceperspektiv. Huvudsakligen är att 
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anlägga tillverkningsprocesser och teknisk förståelse vilka är faktorer som är centrala inom 

tillverkningsföretag. Företagen bör därmed erbjuda sina kunder en teknisk lösning för en 

teknisk process. Författaren föreslår produktionsprocesser, administrativa processer eller 

försäljningsprocesser som moment som ökar kundvärdet.  

 

Grönroos (2008) hävdar även att den största fördelen med ett serviceperspektiv i 

produktorienterade företag är att det som erbjuds differentierar sig från konkurrenterna och 

blir mycket svår för konkurrenterna att kopiera. Genom att företagen är serviceinriktade kan 

de stödja alla kritiska processer utöver den tekniska processen. Vargo & Lusch (1994) nämner 

att en service är en interaktiv process där man gör något för någon och detta värdesätts. 

Produkter kan även dem ses som en service då värde erhålls vid användandet av produkten. 

Holmlund & Strandvik (1999) påpekar att konsumenter använder tjänster i sitt dagliga liv.  

 

Normann (2000) hävdar även att de företag betraktas som tillverkningsföretag behöver ses 

som serviceorganisationer och därmed måste mycket av de grundläggande affärsfilosofierna 

ersättas med serviceperspektiv. Författaren menar också att produktion, konsumtion och 

försäljning av produkter vanligtvis sker på olika platser dock produceras, tillverkas och 

konsumeras tjänsterna oftast på en och samma plats. Grönroos (2008) menar att i 

produktorienterade företag ses produkten som mer konkret medans tjänsterna ses som 

immateriella. Zeithaml & Bitner (2003) anmärker dock att de konkreta produkterna inte kan 

vara fullständigt konkreta. Det förekommer i samtliga fall moment som är konkreta eller 

okonkreta trots att ett företag klassificeras som en viss typ av företag. Grönroos (2008) 

bedömer att i slutändan kan ett serviceperspektiv stärka företagets kontakter med kunderna 

och de kommer i sin leda till att kunderna blir mindre sårbara för konkurrenternas agerande. 

Normann (2000) styrker detta med att säga att resultatet av ett serviceperspektiv uppstår i 

kundrelationerna. Han beskriver kundrelationen som en ytterst avgörande tillgång som inte 

framgår direkt ur en balansräkning utan ses som en immateriell tillgång. Även Gummesson 

(2006) tar upp att interaktionen mellan kund och säljare är mycket viktig och ökar kundens 

kvalité på upplevelsen om den fungerar väl. Särskilt viktig är den interaktion som sker när 

kärntjänsten levereras. Leverantörens förmåga att producera och leverera kärntjänsten är 

avgörande. Kundens och leverantörens medarbete måste integreras och det tillsammans bildar 

en tjänstekonstruktion. I processen ingår service design, service blue printning och service 

mapping. Dessa är tekniker som gör det möjligt för en tjänst att först ritas, sedan produceras. 

 

Norrman (2000) tar upp moment som sker i en transaktion mellan en kund och leverantör. Det 

är begreppsapparat som ses som komponenter i ett värdeskapande. De olika momenten är 

följande: 

 

 Serviceladdning: Transaktioner består sällan av enbart varor. Servicefunktioner 

tenderar att öka i en transaktion. Priset är det som avses de konkreta produkterna. Men 

det ingår ofta tjänster i produkter som inte är prissatta. Många tjänster erhålls utan 

extra kostnad. Detta gör att kunden underskattar produkten och tillhörande tjänster.  

 

 Relationering: Kundrelationer tenderar att sträckas ut. Det handlar inte enbart 

kundrelationen i sig utan tidsdimensionen i den. En del av tjänsterna kräver frekvent 

kontakt med kunderna under en längre period. Detta kan vara underhåll av produkter, 

eller informationsteknisk utrustning. Många gånger har erbjudandet en form av 

konrakt som ger kunden ett flöde av tjänster under tiden. Kundrelationsskapande ökar 

kundkontakten och kundvård bör bli en del av företagets strategiska fokus.  
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Gummeson (2006) tar upp en så kallad ”service profit chain” som kan beskrivas som att när 

den interna servicekvaliteten är god blir personalen nöjd och vill stanna kvar i företaget. Detta 

i sin tur leder till en god extern servicekvalitet vilket gör kunderna nöjda så att de stannar och 

det leder till att lönsamheten blir god.  

 

3.4 CRM 

 

Ling et al. (2010) menar att CRM konceptet utvecklades till något konkret år 1993. Fokus 

riktades på kundsegmenteringen och företagen skulle möta kundernas behov för att skapa en 

länk mellan kunderna och företaget. Denna affärsstrategi baserades på den nya 

informationsteknologin. Blomqvist et al. (2004) stödjer uttalandet och menar att CRM är en 

IT funktion som ger stöd åt RM. Storbacka & Lehtinen (2000) pekar på att CRM handlar om 

att leverantören ska intressera sig för att överföra sin kompetens till kunden. CRMs kärna 

uppstår när det sker en växling från det transaktionella tänkandet till relationstänkandet. Men 

även från att tänka på produkterna till att fokusera på kompetensen. Blomqvist et al. (2004) 

definierar begreppet CRM som ett samlingsnamn för många av de verktyg som teknologin 

erbjuder för att utveckla kundrelationerna. Dock understryker författarna att det idag inte finns 

en allmän accepterad definition av begreppet. Författaren anmärker också att ”CRM är något 

som på taktisk nivå kan stöda implementeringen av RM som strategi” (Blomqvist et al. 2004 

s. 84). Storbacka & Lehtinen (2000) menar att målet med CRM inte är att maximera 

avkastningen av enskilda transaktioner. Författarna påpekar istället att syftet är att skapa 

bestående relationer tillsammans med kunden. Grönroos (2008) menar att syftet med CRM är 

att utveckla en gemensam process där tanken är att båda parter i relationen står som vinnare 

när relationen är färdigutvecklad. Ling et al. (2010) hävdar att kärnan av CRM är kundvärde. 

Storbacka & Lehtinen (2000) instämmer och poängterar att värde skapas när de båda parterna 

anpassar sina processer till varandra. Utifrån CRM-perspektivet bör dessutom båda parterna 

tjäna på en relation. Kundrelationer kretsar kring utbyten av resurser. Utbytesresurserna kan 

bland annat bestå av känslor, handlingar samt kunskap. Ling et al. (2010) håller med och har 

som åsikt att känslor är ett måste för att kundvärde ska skapas. 

3.4.1 Kundvärde  

 

Storbacka & Lehtinen (2000) förklarar att kundvärde är ett centralt begrepp inom CRM. De 

poängterar vidare att utvecklingen av kundrelationer behöver en djupgående bekantskap med 

processen där kunden är med att skapa värde åt sig själv. Grönroos (2008) framhäver att 

termen värde har fått en ny definition. Tidigare erhölls värde efter att kunden och leverantören 

utbytte produkter mot pengar. Efter att grundsynen på marknadsföringen har bytts ut till 

relationsorienterad marknadsföring är värde något annat än enbart produkten man köper 

påpekar författaren. Lindberg-Repo & Grönroos (2001) understryker att värde har 

positionerats som huvudsyftet med relationsmarknadsföring. Storbacka & Lehtinen (2000) 

åberopar att värde är ett begrepp som syftar på värdet mellan en kundrelation och leverantör. 

Peppers & Rogers (1997) nämner begreppet värdeflöde som innebär att bygga upp ett ökat 

värde i kundrelationen genom att söka efter fler möjligheter än att bara sälja själva produkten.  
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Modell 3: Transaktionsperspektiv och relationsperspektiv i marknadsföringsprocessen (Grönroos 2008 s. 40) 

 

Utifrån modellen ovan belyser Grönroos (2008)  att transaktionsperspektivet innebär att 

företagen skapar värde för kunden i själva produkten och att resultat inte kan nås förens att 

transaktionen är utförd. Värdet är på liknande sätt producerat i förväg till skillnad från 

relationsperspektivet där värdet för kunden skapas under hela relationsförloppet som också 

kan utläsas av modellen. Blomqvist et al. (2004) framkastar att det mest vitala i ett kundmöte 

och en relation är kundupplevelsen och värdet kunden erhåller. Författaren försvarar Grönroos 

(2008) uttalande och anmärker att synen på kundvärdet har förändrats och att kunden numera 

är delaktig i en värdeskapande process. Bruhn (2004) instämmer och hävdar att 

relationsmarknadsföring är en pågående process som inkluderar olika aktiviteter som utförs i 

samarbete mellan kund och leverantör. Aktiviteterna ska utföras på så sätt att dem främjar 

både kund och företag. Ravald (2008) markerar att produkter, tjänster och relationer till 

företaget betraktas som objekt och resurser i kundens egna värdeskapande aktiviteter. Även 

Grönroos (2008) poängterar att när kunden integreras med företaget genereras värde i 

kundens aktiviteter och processer. Kunden använder varorna i sina dagliga aktiviteter på ett 

sätt som innebär att värde formas och att kunden vid någon tidpunkt inser att det stöd som 

varan bidrar med skapar positiva resultat.  

 

Enligt Gummesson (2006) kan man idag se att själva relationen mellan kund och leverantör 

har stor betydelse för kundens totala värdeupplevelse. Chan et al. (2010) påvisar att företaget 

bör skapa marknadsföringsstrategier som ger värde åt kunden. Nyckeln till framgångsrika och 

långsiktiga relationer är värdeskapande processer där kunden får ut ett högt värde. Grönroos 

(2008) hävdar att ett företag bör veta det långsiktiga värdet av en enskild kund. Dock 

understryker Ling et al. (2010) att alla kunder inte har lika värde när det kommer till att göra 

affärer. Grönroos (2008) hävdar att ”Kundernas livsvärde bör beräknas” (Grönroos 2008 

s.166). Chefer behöver även veta att kundrelationer är en värdefull tillgång.  

 

Blomqvist et al. (2004) åsyftar att kunder kan vara olönsamma under dessa förhållanden 

eftersom att de ger ett litet bidrag till tillväxten medan långvariga kunder ofta blir allt mer 

lönsamma ju längre relationen pågår. Storbacka & Lehtinen (2000) vill poängtera att företag 

inte bör behålla många olönsamma kunder. Företag bör heller inte sikta på att skapa 

långsiktiga relationer till dessa typer av kunder. Blomqvist et al. (2004) diskuterar vidare och 

menar att mötet mellan frontlinje och kund är det centrala i relationsmarknadsföring och det 

är även det som gör att företaget får chans till att fördjupa och behålla kundrelationer. 
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Utgångspunkten för utvecklingen av strategier i relationsmarknadsföring är hur värdet skapas 

tillsammans med kunden. Författarna definierar kundvärde som den samlade upplevelsen av 

relationen kunden skapar med leverantören. Albrecht (1995) belyser vikten av att företag ska 

leverera kundvärde för att behålla kunden. Författarens definition av begreppet kundvärde är 

den fördel tjänsten eller produkten omfattar och detta sätt ur kundens perspektiv. Dock är 

detta individuellt. Blomqvist et al. (2004) hävdar att kundvärdet bestäms av de fördelar 

relationen ger kunden jämfört med de uppoffringar som görs. Värdet är inte längre förknippat 

med produkten utan upplevelsen tydliggör författarna. Apéria (2001) styrker uttalande och 

framhåller att kundvärdet utanför själva produkten byggs på faktorer så som pris komfort och 

design.  

 

Gummesson (2006) poängterar att företag bör försöka skapa ett så kallat värdemonopol. Varje 

leverantör ska sträva mot att differentiera sig och ge kunderna ett unikt värde som skiljer sig 

från konkurrenterna. Fill (2006) belyser värdekedjekonceptet som har utvecklats av Porter 

(1985). Grönroos (2008) betonar att kunden är en aktiv deltagare i en värdeskapande process 

vilket gör att de själva skapar individuella upplevelser. Blomqvist et al. (2004) stödjer 

yttrandet och hävdar att kunden i allra högsta grad kan påverka var, hur och när värde skapas. 

Dock fäster Zeithaml & Bitner (2003) uppmärksamheten på att kunden föredrar att göra 

affärer med en och samma företag i letandet efter värdeskapande. Blomqvist et al. (2004) 

skriver därför att företagets mest betydelsefulla uppgift är att skapa förutsättningar för kunden 

genom att stödja varje enskild kund i värdeskapandeprocessen. Grönroos (2008) hävdar att det 

inte är produkten som står i fokus utan kundens värdeskapande process. Samverkan mellan 

kunden och företaget är en bidragande faktor till värdeskapande. Lindberg-Repo & Grönroos 

(2001) hävdar att det som avgör om marknadsförarna kommer att lyckas eller inte beror helt 

och hållet på deras förmåga att kunna skapa ett värde för sina kunder. ”From the relationship 

marketing perspective, the concept of value is the key to understanding how relationship 

process develop” (Lindberg-Repo & Grönroos 2001 s. 2).  

3.4.2 Lojalitet 

 

Storbacka & Lehtinen (2002) hävdar att lojala historiskt sätt antagits vara mer lönsamma än 

andra. Det grundas bland annat på att det är lättare att förbättra befintliga relationer än att 

etablera nya. Kahn (1995) betonar särskilt att det kostar fem gånger mer att etablera en ny 

kund än att behålla en gammal. Författaren lyfter även fram att företag lägger mycket tid på 

att vårda existerade kundrelationer. Dock anmärker Peppers & Rogers (1997) att även om det 

är kunderna med högst livstidsvärde som företaget vill behålla så är det viktigt att komma 

ihåg att det är sekundärkunderna som har den största tillväxtpotentialen. Författarna menar 

även att det finns lojala men olönsamma kunder och dessa kan inte bli mer lönsamma om inte 

relationsintäkterna ökar. Följden blir således att nöjda kunder inte behöver vara lojala, och 

lojala kunder inte nödvändigtvis behöva vara lönsamma. Med utgångspunkt från Peppers & 

Rogers (1997) ovanstående argument drar Storbacka & Lehtinen (2002) slutsatsen att ”det 

bästa sättet att förbättra relationsvärde är att fokusera på kundernas faktiska 

inköpsbeteende” (Storbacka & Lehtinen 2002 s. 119).  
 

Adjei & Clark (2010) fäster uppmärksamhet på att byggstenen till relationsskapande är 

lojalitet. Blomqvist et al. (2004) menar att lojalitet inte enbart skapas utav produkten utan 

snarar den service och stöd företaget erbjuder under produktlivslängden. Storbacka & 

Lehtinen (2000) anmärker att kundtillfredsställelsen inte är en garanti för lojalitet. I vissa 

branscher säger upp till 75 % att de är nöjda eller mycket nöjda med sin tidigare leverantör. 
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Författarna poängterar att kunder byter leverantörer på grund av priset samt att de ser nya 

möjligheter hos konkurrenterna.  

 

Fill (2006) illustrerar en modell som kan liknas en trappa 

och modellen presenterar de olika typerna av lojalitet 

företag kan ha till sina kunder. Även Christopher et al. 

(2002) har framställt en näst intill identisk modell och 

författarna menar att en god kundrelation kommer växa 

genom dessa sex steg. Gummesson (2006) och Apéria 

(2001) berör även de den omtalade modellen. Gummesson 

(2006)  påpekar att företag bör bygga upp relationerna tills 

de blir starka. Det första steget avser första kontaken med 

en kund som förhoppningsvis leder till en första affär och 

därmed en ny kund till företaget. Redan vid det första 

steget har företag möjlighet att skapa en långsiktig relation 

som hela tiden kan förstärkas. Apéria (2001) hävdar att 

den nedersta pinnen representerar ett kundämne. Fill 

(2006) beskriver konsumenten som du tror kan bli en kund 

för prospect. Purchaser är kunden som har konsumerat av 

företaget endast en gång. Apéria (2001) åsyftar att fokus 

har legat på de två understa pinnarna och inte på det 

högsta. Förklaringen är att kundservice blir allt viktigare 

när företaget ska utveckla de befintliga kunderna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Modell 2: Loyalty (Fill 2006 s. 313) 

 

Fill (2006) forsätter och menar att en kund som har gjort affärer med företaget på frekvent 

basis men är negativ eller förhåller sig neutralt mot företaget kallas för client. Dock 

understryker Christopher et al. (2002) att relationen blir lönsam när kunden går från att vara 

kund till client. Apéria (2001) benämner de återkommande kunderna som clients. Fill (2006) 

fortsätter och namnger det fjärde steget supporter. Det utgör kunder som tycker om företaget 

men som ger dem passivt stöd. Gummesson (2006) och Apéria (2001) klarlägger att i nästa 

steg vidareutvecklas kunden till en aktiv marknadsförare eller värvare. Fill styrker detta och 

menar att den kund som alltid rekommenderar dig till någon eller marknadsför företaget kallas 

för advocat. Gummesson (2006) hävdar att det högsta steget i lojalitetstrappan bildar 

relationsmarknadsföring. Fill (2006) anser när kunden har ett förhållande med företaget blir 

denne en partner vilket även ses som den främsta nivån av en relation. Christopher et al. 

(2002) instämmer och menar att företag bör satsa på parterskapet vilket också betyder att 

parterna har skapat en långsiktig relation. Vidare trycker författarna på att företagen måste 

veta vad kunden köper när den klättrar uppåt. Detta för att företagen bättre ska kunna anpassa 

sina erbjudanden efter kunden. 

 

Storbacka & Lehtinen (2002) hävdar lojalitet kan även sammanföras med bildningar, och de 

kan vara strukturella, juridiska, geografiska, ekonomiska eller tekniska Peppers & Rogers 

(1997) konstaterar att företag får lojala kunder genom ett bra samarbete. Vidare beskriver 

författarna det som en process där huvudsaken är att lösa kundens problem och tillsammans 

med kunden välja ut en produkt som passar den enskilde kunden. När kunden känner lojalitet 

för företaget är en relation på god väg mot det bättre. Sörqvist (2000) menar att kundlojalitet 

är ett flyktigt begrepp och för att förstå innebörden av begreppet bör företag fokusera på två 

huvudinriktningar vilka är: attitydperspektivet och beteendeperspektivet Attitydrelaterad 

lojalitet karaktäriseras av tankar och känslor som kunder har gentemot ett varumärkte, butik 

eller en säljare. Författaren menar även att kundtillfredsställelser är subjektiva och baserade 
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på tidigare erfarenheter. Den beteenderelaterade lojaliteten är den starkaste lojaliteten och 

innefattar kundens köpvanor och rutiner. Även Blomqvist et al. (2004) behandlar attityd- och 

beteendeperspektivet och som stöd har han illustrerat en modell. Författarna betonar att 

kunden ska vara lojal i både sin attityd och beteende. Det är riskabelt att endast förlita sig på 

attitydsbaserade mått som exempelvis kundtillfredsställelse och återköpsbenägenhet 

understryker författarna. Utgångspunkten bör vara det faktiska kundbeteendet. Därefter kan 

man gå tillbaka för att undersöka av vilka faktorer kundens beteende styrs av. Blomqvist et al. 

(2004) antyder att det finns fyra olika typer av lojalitet baserad efter beteende och attityd, 

sann lojalitet, latent lojalitet, falsk lojalitet och låg lojalitet. Kunder av karaktären sann 

lojalitet är mycket positiva till företaget och de har även en hög köpfrekvens. Kunder med 

latent lojalitet har en mycket positiv attityd till företaget dock har dessa typer av kunder en 

lägre köptrohet. Orsaken till varför de har en lägre köptrohet kan bero på att de inte 

uppmuntras av företaget att koncentrera sina köp. Kunder med falsk lojalitet karaktäriseras av 

att de gör regelbundna inköp trots att de inte har en positiv inställning till företaget. Detta kan 

bero på brist på andra alternativ eller enbart på grund av bekvämlighetsskäl. Den sista 

gruppen karaktäriseras av låg köpfrekvens och en negativ attityd. Blomqvist et al. (2004) 

nämner till sist att företag kan skapa sig en bild över situationen genom att göra en analys med 

hjälp av matrisen samt ytterligare kunddata. Matrisen visar enkelt av vilka skäl kunderna är 

lojala: brist på alternativ eller tillfredställelse.    

 

 
                                                                                                

 Modell 4: Lojalitetsklassificering (Blomqvist et al. 2004 s. 124)   
 

Storbacka & Lehtinen (2000) lyfter fram de emotionella aspekterna när det gäller 

kundlojalitet. Ju starkare och ömsesidiga känslorna är i förhållandet till en relation, desto 

starkare är relationen. På så sätt får kundlojaliteten en ny betydelse genom emotionella 

dimensioner. Fill (2006) styrker det genom att behandla olika typer av lojalitet. Den första är 

emotional loyalty som är en sann form av lojalitet och drivs av personlig identifiering till 

verkliga eller upplevda värden och fördelar. Sedan följer price loyalty som drivs av det 

rationella ekonomiska beteendet. Kunden motiveras av försiktig förvaltning av pengar eller 

finansiella nödvändigheter. Incentivised loyalty är de som inte har någon speciell relation till 

något av varumärkena. Monopoly loyalty är den sista formen av lojalitet och uppstår när en 

kund inte har något andra köpalternativ än ett enda. Dock tolkar författaren att det inte är en 

sann form av lojalitet.  
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Grönroos (2008) betonar att en kunds lojalitet till företaget stärks om denne upplever maximal 

tillfredställelse och det kan nås genom att ge kunden en positiv överraskning. Vidare skriver 

skribenten att företag måste tillhandahålla en service som gått utöver den som i normala fall 

betecknas som god för att skapa lojalitet hos kunderna. Apéria (2001) delar samma åsikt och 

betonar att lojalitet kan erhållas genom att inledningsvis styra kundens förväntningar och 

därefter överträffa förväntningarna. Författaren uppger även att det är relationskvaliteten som 

ger störst effekt i kundrelationen när man ska få nöjda kunder att bli lojala.  

 

Blomqvist et al.( 2004 s. 126) lägger fokus på att företag kan gå tillväga på olika sätt för att 

öka lojaliteten. De åtgärder som behövs göras är: 

 

Minska den upplevda risken. Författaren menar att många av kundens köp är förenade med 

någon form av risk. Tjänster är den typ av köp som löper störst risk att få en missnöjd kund. 

Tjänster är av icke påtaglig karaktär. För att vinna kundens förtroende bör företag göra det 

osynliga synligt samt det icke påtagliga påtagligt.   

 

Ge ett bra första intryck. Blomqvist et al. (2004) påpekar att företag bör fokusera på att få 

kunden att känna förtroende för dem redan från början. Det är svårt att reparera en skada, 

exempelvis att en kund har stått i telefonkö längre än förväntat. Författaren betonar att det 

sista intrycket är minst lika viktigt vilket får kunden att vilja komma tillbaka till företaget men 

också att kunden sprider positiv word-of-mouth. Förutsättningar för lojalitet skapas inte när 

kunden känner att företaget inte finner denne intressant.  

 

Mät och styr kundens förväntningar. Blomqvist et al. (2004) understryker att säljaren behöver 

veta vad kunden förväntar sig av produkten för att kunna erbjuda kunden en produkt anpassad 

efter dennes behov. Säljaren bör veta vilken typ av förväntningar kunden upplever som 

viktigast. Företag bör också mäta förväntningar vilket kan göras med hjälp av 

telefonintervjuer, fokusgrupper och simulerade interaktioner. Man kan styra kundens 

förväntningar genom att ”möta kunden halvägs” då ska säljaren informera kunden om vad 

han har att vänta sig av produkten.  

 

Skapa byteskostnader. Blomqvist et al. (2004) poängterar att när en kund har bytt företag är 

det mycket svårt att återvinna denne. På grund av detta är det gynnsamt för företagen att skapa 

byteskostnader för att behålla kunden. En vanlig metod för att upprätthålla den typ av kund är 

att starta ett lojalitetsprogram.   

3.4.3 Relationskvalitet  

 

Blomqvist et al. (2004) menar att relationer, nätverk och interaktioner är begrepp som präglar 

relationsmarknadsföring. Ur värdeorden föds ett nytt begrepp som kallas relationskvalitet. 

Grönroos (2008) stödjer uttalandet om att interaktionen är grunden till att relationskvalitet 

skapas. Författaren skriver vidare att interaktionen är själva kärnan i skapandet av kvalitet och 

värde. Relationskvaliteten fokuserar också på behovet att arbeta för att skapa en kvalitet på 

relationen och inte enbart fokusera på varor eller tjänster. Viktiga nyckelord som förknippas 

med relationskvalitet är förtroende, långsiktighet, engagemang och öppenhet. 

Kundrelationerna ska vårdas och under processen ska relationen behållas och utvecklas till en 

ännu bättre relation. Apéria (2001) uppger att det är relationskvaliteten som gör att kunderna 

är villiga att betala mer. Vidare konstaterar författaren att relationskvaliteten påverkas av alla 

som kommer i kontakt med kunden. Dock poängterar Blomqvist et al. (2004) att det inte 

behöver betyda att kunden är som nöjdast när kvaliteten är som högst.  
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Kahn (1995) hävdar att nya kunder kan få en oproportionellt stor uppmärksamhet medan de 

befintliga kunderna får en relativt liten del av kundvårdandet. Gordon (1998) nämner att 

företag bör utforma unika kundvårdsstrategier för att stärka och behålla befintliga 

kundrelationer. Grönroos (2008) åberopar att personalen bär ett stort ansvar för att resultat ska 

uppnås. De måste vara kundinriktade, uppmärksamma, kunniga och visa medkänsla. Apéria 

(2001) påpekar att relationskvaliteten beror på hur väl kontakterna sköts i den interaktiva 

kommunikationen som exempelvis av säljare, marknadsföring, servicepersonal etcetera. 

Vidare nämner Grönroos (2008) att personal som utstrålar kompetens bidrar positivt till 

relationskvaliteten. Yi-Ching & Shu-Ting (2004) skriver att relationskvalitet är något som har 

fått mycket uppmärksamhet den senaste tiden. Skribenterna nämner även att det finns två 

huvudfaktorer som påverkar relationskvaliteten och de är tillfredställelse samt förtroende.  

 

Holmlund (2001) klargör att forskningen kan tas ett steg längre för att ta reda på vad som 

influerar relationskvalitet. Utifrån en studie har skribenten kommit fram till att det finns tre 

huvudfaktorer som påverkar relationskvaliteten: tekniska, sociala samt ekonomiska faktorer. 

De tekniska faktorerna representerar kärnan i den värdeskapande processen. De sociala 

faktorerna innefattar frågor och kontakter i en affärsrelation.  De ekonomiska faktorerna 

handlar om kostnader och nytta. Yi-Ching & Shu-Ting (2004) yttrar sig om att det finns två 

huvudvariabler som skapar relationskvaliteten vilka är interpersonella samt 

relationsrelaterade variabler. Den förstnämnda variabeln utgör personalen i frontlinjen och 

den andra utgör sådana variabler som är byggt av relationen mellan organisationen och 

kunden.  Weisz et al. (1999) menar att relationer som innefattar en lägre kvalitet kommer med 

stor sannolikhet uppvisa en högre nivå av konflikter, lägre förtroende men även många 

situationer där kunden försöker dra sig undan från köptillfällen. När relationen växer sig 

starkare och kvaliteten blir godare ökar även interaktionen och den får en bilateral karaktär.  

Blomqvist et al. (2004 s. 114) anmärker att ”kunden kan vara nöjd med lägre kvalitet, så 

länge han upplever att hans uppoffringar också är mindre”. Kunden mäter således 

relationsvärdet genom att bedöma kvaliteten i relationen till de uppoffringar han är tvungen 

till att göra. Författaren understryker även att en kund som får bra service av hög kvalitet kan 

vara missnöjd eftersom att han upplever att uppoffringen han har gjort för att få den kvaliteten 

har varit för stor.   

                                                                                                                     

3.4.4 Underhåll av relationer  

 
Chan et al. (2010) påpekar att marknadsföringsstrategier inklusive reklam, medlemskap och 

annan marknadsföring är viktiga komplement till försäljningen av både nya och befintliga 

produkter. Grönroos (2004) hävdar att relationsmarknadsföring inte uppkommer av planerad 

marknadsföring utan genom interaktioner med kunderna. Även när produkten tillfredställer 

kunden och ger denne ett högt värde skapas relationsmarknadsföring. Fill (2006) fäster 

uppmärksamhet på att företag som satsar på relationsmarknadsföring bör tänka på att 

marknadsföringen ska främja relationen. Transaktionsmarknadsföringens fokus ligger på 

produkten, priset och ser massmarknadsföringen som det enda centrala elementet. 

Relationsmarknadsföring däremot kräver mer planerade strategier och aktiviteter. Eftersom 

relationer är i fokus är den viktigaste marknadsföringen interaktioner och dialoger med varje 

enskild kund. Peppers & Rogers (1997) poängterar något viktigt i anknytning till den enskilde 

kunden. Författarna menar att företaget bör komma ihåg kundens specifika behov så att 

kunden inte behöver upprepa den. Om kunden behöver upprepa specifikationen kan de lika 

gärna gå till konkurrenterna. Arfwidsson et al. (2004) delar samma åsikt och pekar på att 
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dagens kunder kräver att företagen ska ha en form av personlig kontakt med dem. Grönroos 

(2008) menar att det relationella företaget bör kunna handskas med olika kunder på olika sätt. 

Peppers & Rogers (1997) förklarar dessutom att företag bör välja aktiviteter utifrån den 

enskilde individen och inte efter den befintliga produkten. Även Chan et al. (2010) hävdar att 

företag bör ta hänsyn till marknadsaktiviteter som är anpassade efter individen. Vidare skriver 

Peppers & Rogers (1997) att företag ska välja aktiviteter mot bakgrund av kundens specifika 

behov. För att ta reda på vilken produkt som bäst lämpar sig för den enskilde kunden krävs ett 

samarbete. Fast än att företag massanpassar sig kan den enskilde kunden få en individuell 

behandlig som erhålls genom att företag tillåter kunderna att delta i utvecklingen och 

utformningen av den egna produkten. Då är sannolikheten att kunden resultat blir komplett.  

Arfwidsson et al. (2004) tar upp att många företag startar så kallade medlemsklubbar för att 

knyta band till kunderna och göra dem mer köptrogna. Kunder som är medlemmar kan få 

vissa förmåner som till exempel bonus på inköpta varor. Bonus är en rabatt som erhålls i 

efterhand baserad på vad kunden har konsumerat under en viss period. Gummesson (2006) 

stödjer aktiviteten då han benämner en av sina trettio olika relationer som kunden som 

medlem. Han beskriver aktiviteten som ett medlemskap i kommersiellt syfte. Arfwidsson et al. 

2004) åberopar att aktiviteterna används för att stärka relationerna till enskilda kunder. 

Huvudsyftet är att skapa stamkunder som kan bli långsiktiga kunder i framtiden. Medlemskap 

kan vara både krävande och icke krävande. Det förekommer även poängsystem som också 

kan användas vid konsumtion. Även Gummesson (2006) tar upp poängsystemet som han 

benämner ”ett intjänat medlemskap”. Vissa företag erbjuder även kundtidningar som skickas 

ut till medlemmarna. Där kan kunder läsa om nya produkter eller ta del av de speciella 

förmånserbjudandena.  

 

Kotler & Armstrong (2006) uppger att direktmarknadsföring via e-post är en 

marknadsföringsmetod som når ut till en stor grupp men författarna understryker att man kan 

göra denna typ av marknadsföring personlig till en låg kostnad. Gummesson (2006) tar också 

upp direktmarknadsföring som ett marknadsföringsverktyg. Olika verksamheter har börjat 

arbeta med personligt adresserade försändelser för att öka intrycket av en nära relation. I och 

med teknikens utveckling kan man med hjälp av datorer upprepa namnen på breven. Dock har 

detta inte fått enbart positiv respons utan har av vissa uppfattats som mindre seriöst. 

Gummesson (2006) fäster uppmärksamhet på att marknadsföring ibland skapar intryck av en 

personlig relation till kunden fast än företaget inte känner eller träffar denne. Fenomenet 

benämns pseudopersonlig relation och kan beskrivas som en skenbar personrelation som trots 

benämningen kan vara effektiv.  

 

Kunderna behöver även tas om hand vid klagomål och Arfwidsson et al. (2004) påstår att 

företag måste kunna handskas med det på ett optimalt sätt. Om klagomålen sköts bra ger detta 

företaget positiv marknadsföring. Författarna menar även att de anställda måste ha samma 

kundinställning. Även Samuelson (2008) nämner positiv marknadsföring vilket resulteras av 

när kunderna är tillfredställda med företagets underhållning av dem. En nöjd kund 

rekommenderar dig till någon annan och själv återkommer kunden för att göra ytterligare 

affärer. Gummesson (2006) menar slutligen att ett fungerande kundregister är en förutsättning 

för att relationsmarknadsföring och underhåll av kunder ska vara effektivt. Företag bör ha en 

kunddatabas där de lagrar detaljerad information om kunderna. Detta kan exempelvis vara 

köp och konsumtionsvanor eller den enskilde kundens intressen. Skicka personliga brev på 

födelsedagar och andra högtidsdagar är ett sätt företag kan använda sig av för att stärka 

relationen. Dock poängterar Kahn (1995) att det ofta ligger ett ointresse från lednigen att 

lägga resurser på kundregistret. 
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4. Empiri 
___________________________________________________________________________ 
 

I följande kapitel presenteras den empiriska informationen som samlats in. Vi inleder kapitlet med 

en kort presentation av respondenterna. Sedan sammanställs det empiriska resultatet från utförda 

intervjuer utifrån teorikapitlets disposition. 

 

Respondenter  

 

Som vi nämnt i metodkapitlet har företaget bett om att få vara anonyma vilket vi givetvis 

rättar oss efter. Därför kommer tydlig information om respondenterna inte framgå. Vi har 

intervjuat sex personer på företaget och samtliga har olika befattningar och ansvarsområden.  

 

 Butikschef 

 Vice butikschef  

 Säljare 1 - avdelning A 

 Säljare 2 - avdelning B 

 Säljare 3 - kassaansvarig/avdelning B 

 Säljare 4 - kassaansvarig 

___________________________________________________________________________ 

 

4.1 Relationsmarknadsföring 

 

Vice butikschefen anför först och främst att relationer är en process som tar tid att bygga. Han 

lägger fram att det kan vara frågan om långsiktiga samt kortsiktiga relationer och påstår 

vidare att de kortsiktiga relationerna kan utspela sig just för ett köp i butik. Dock är denna typ 

av relation inget som företaget förbiser, snarare tvärtom. Respondenten menar att det korta 

mötet och den kortsiktiga relationen kan leda till en långvarig relation. Efter ett välfunnet 

möte väljer kunden att återkomma. Situationen speglar en lyckad relation mellan företag och 

köpare. Det är ytterst viktigt att bygga relationer i butik, just för att få tillbaka kunderna menar 

vice butikschefen. Kundens möte med servicelandskapat är viktigare än all marknadsföring. 

Kunden måste bli bemött på det bäst tänkbara sättet poängterar respondenten.  

 

Butikschefen hävdar att relationer präglas av kundmöten men att det även kan handla om den 

relation personalen har till varandra av den orsak att det interna reflekteras ut till kunderna. 

Generellt sätt är företagens mål att maximera sin vinst. Säljare 1 menar att relationer är en av 

de viktigaste detaljerna för att göra en bra affär. Han lägger till att det första bemötandet är 

viktigt där säljaren har som uppgift att få kunden att trivas. Som säljare ska man vara på tå 

hela tiden, man ska även vara tillmötesgående, intresserad och aktiv. Klarar man detta riktigt 

bra blir man döpt till företagsnamnet samt sitt tilltalsnamn.   

 

”Att bygga relationer är att skapa kunder som återkommer. Det är väldigt viktigt. Det är A 

och O” (Säljare 1, 2010). 

                                                                                                                 

Vice butikschefen klargör att båda parter främjas av en relation. Han talar om att butikens 

personal ska sälja rätt produkt till kunden. Det är exceptionellt viktigt att kunderna får med sig 

rätt produkter hem. För att förverkliga det önskade målet bör säljarna göra rätt behovsanalys 
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på kunden. På så sätt får de reda på vilken produkt som passar kundens behov mest. Efter att 

ha utfört analysen och hjälpt kunden att välja rätt produkt så har säljaren även skapat en nöjd 

kund. En nöjd kund kommer med stor sannolikhet tillbaka till butiken för att göra nya affärer 

och det är ännu ett bevis på en långsiktig relation som gör att kunden vill fortsätta. På så sätt 

främjas butiken. 

4.1.2 Transaktionsmarknadsföring kontra relationsmarknadsföring 

 

Butikens personal med chefen i spetsen bedömer att relationen till kunden är grunden till 

relationsmarknadsföring och de ser att det utgör en mycket viktig del av företaget.  

Respondenterna är tydliga med att de värderar relationer på ett helt annat sätt än transaktioner. 

Deras definition på begreppet var kort och koncist. De tilltalade respondenterna menar att 

transaktioner är förknippade med pengar-delen. Säljare 2 hävdar att relationer förekommer 

mest när det är ett säljsamtal och transaktioner uppstår när man står i kassan, tar betalt och 

slår ut kvittot. Vice butikschefen menar att det är relationen som är det viktigaste delen.  

 

”Transaktioner för mig är produkt i utbyte mot pengar” (Säljare 1, 2010). 

                                                                                                          

Respondenterna är överens om att båda typerna av möten förekommer i butiken. Butikschefen 

förklarar att företaget är en säljande organisation och han tillägger att kundmötena är grunden. 

Hanterar förtaget detta bra så avslutar man interaktionen med en transaktion. Respondenten 

tillägger att det finns flera relationer än transaktioner eftersom att man har fler kundsamtal.  

 

”Om transaktion ses som att kund går i butik, plockar en vara, sedan går den till kassan och 

betalar så är det trots allt det kanske vanligaste egentligen” (Vice butikschef, 2010). 

                                                                                                                  

Vice butikschefen understryker sedan att möten med kassapersonal, som även kan ses ur 

transaktionsperspektivet, utgör en mycket stor samt viktig del av relationsskapandet. Personen 

som går till kassan för att betala sin produkt kommer bli bemött av personal som i allra högsta 

grad är villig och har som uppgift att skapa en relation till kunden. Respondenten poängterar 

även att relationer kan skapas på flera ställen i butiken. Dels när kunden kommer i kontakt 

med säljare men även kassapersonal. Han trycker på att det är möjligt att skapa lika mycket 

relationer vart man än är i butiken. Av den orsaken bör säljarna lägga stor vikt på att få 

kontakt med kunderna i ett så tidigt skede som möjligt. Vice butikschefen avrundar och 

hävdar att relationer trots allt är vanligare än transaktioner.  För att en transaktion ska bli av så 

bör du ha en bra relation till kunden och detta garanterar ett företags överlevnad menar 

butikschefen. Säljare 1 är tydlig och förklarar att han tycker att relationer är viktigare än 

transaktioner. Säljaren avslutar med att säga att när företaget har en god relation till kunden 

kommer denne tillbaka och är villig att lämna sina pengar i butiken. Vidare menar 

butikschefen att transaktion samt relation går hand i hand.  

 

”Du kan inte ha det ena och vara utan det andra. Det fungerar inte så i vår typ av 

verksamhet” (Butikschef, 2010). 

                                                                                                                          

Butikschefen börjar ställa frågan om hur man själv mår när man går in i en butik och blir väl 

omhändertagen. Om du som kund känner att någon lyssnar på dig eller att du känner att du får 

en ärlighet av säljaren skaps det en bra relation men även ett bra förtroende. Respondenten 

klargör att han värdesätter ärlighet över allt annat. På så sätt främjas båda parter av relationen. 

Han beskriver att i hans värld finns det inga oärliga bland personalen. Skulle sådan personal 

förekomma hade deras anställning blivit kortvarig. Han påpekar återigen att det är så pass 
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viktigt att skapa ärliga relationer, både till kunderna men även personalen emellan.  Vice 

butikschefen har som åsikt att det också är viktigt att företaget har en fördel i om kunden 

känner att den är en part av en god relation. Utifrån det växer relationen och blir starkare. 

Säljare 2 uppger att företaget främjas av relationen då en kund har utvecklats till en stamkund. 

Givetvis påverkas kunden också positivt. Butikschefen framhåller att kunden kommer vid det 

nådda målet veta vem företaget är och de blir försäkrade om att få bra hjälp. Händelsen gör att 

kunden får större tillit till företaget vilket också är viktigt.  

 

När en relation har skapats är det viktigt att underhålla den och ännu en betydelsefull aspekt 

är strävan efter att stärka relationen till befintliga kunder. Säljare 2 menar att det är viktigt att 

vara väldigt tillmötesgående och kanske till och med ge kunden någon rabatt så att de blir 

nöjda. Vicebutikschefen håller starkt vid att det handlar mycket om att inge förtroende och 

alltid vara tydlig mot kunden vilket präglar företagets sätt att arbeta gentemot kunderna. 

Dessutom menar respondenten att relationen kan stärkas om man som säljare är korrekt. På 

nytt nämner han att det är viktigt att försöka sälja rätt produkt till kunden. Med rätt produkt 

till kunden menar respondenten inte att han ska sälja den dyraste varan. Utan det kan vara så 

att kunden kommer in till butiken och funderar på att köpa en viss produkt, likaväl som 

personalen hjälper kunden att gå ifrån butiken med en produkt som är betydligt dyrare likaväl 

kan kunden gå ut ur butiken med en produkt som faktiskt är billigare. Valet av den billigare 

produkten har baserats av säljarens behovsanalys på kunden. Den billigare produkten var 

faktiskt det kunden behövde poängterar respondenten. Butikschefen förklarar att arbetandet 

efter att stärka relationer är ett värderingsarbete och att det är en punkt som företaget arbetar 

med kontinuerligt. Han berättar även att det är ett centralt beslut, det är koncernen som har 

bestämt sig om hur man ska arbeta. Företaget ska arbeta hårt med deras värderingar och det är 

en del av det dagliga arbetet. Avslutningsvis säger butikschefen att det läggs mycket fokus på 

att ha en ärlig relation.  

 

Butikschefen och vice butikschef är överens om att det ovan nämnda arbetssättet är likadant 

när det kommer till att skapa långsiktiga relationer med kunder. ”Om du som kund känner att 

du har en bra och uppriktig relation så vill du fortsätta denna relation”, menar butikschefen. 

Att hjälpa kunden så mycket det går är en förutsättning för att skapa denna typ av relation 

tydliggör vice butikschef. Han trycker på att man ska hjälpa kunden oavsett om avsikten är att 

sälja något eller om kunden har problem med sin redan köpta produkt. All den typ av 

servicehjälp ska fungera så smidigt som möjligt. Butikschefen vidrör också hjälpen som 

kunden ska ha rätt till. Han menar att företaget har olika punkter de följer för att underlätta för 

kunden. Ett exempel är servicetider men även att avtalen innehåller den information kunden 

behöver. På så sätt kan man minimera funderingar vid eventuella problem, speciellt i 

tidsaspekten om inte annat. ”Åter igen, skapa nöjda kunder” säger butikschefen.  

 

När de kommer till frågan om fokus läggs på att behålla samt skapa starkare relationer till 

befintliga kunder eller om företaget satsar på att etablera nya så är vice butikschefens åsikt att 

det självklart är båda delarna som är inblandande. Butikschefen understryker att det ena inte 

kan utesluta det andra. Säljare 2 poängterar att bägge alternativen förekommer men lyfter 

fram att det är viktigt att skapa nya kunder trots de befintliga stamkunderna. Vice 

butikschefen håller med till viss del och upplever att det handlar mycket om de kunder som 

befinner sig i butik där och då. Naturligtvis vill företaget ha en god relation till dem. Dock 

understryker respondenten att de även vill fortsätta bygga relation med kunderna som 

eventuellt kommer in i butiken första gången. Här spelar marknadsföringen sin viktiga roll, att 

få kunderna att komma in i butiken första gången.  
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 ”Rätt och intressant marknadsföring kan locka kunden. När en kund väl har kommit in till 

oss är det vårt jobb att skapa en relation till dem” (Vice butikschef, 2010).  

                                                                                                                  

Vice butikschefen belyser att när man är korrekt mot kunden, erbjuder rätt produkt, tar hand 

om dem och ser till att de mår bra så inger företaget ett gott förtroende. Företaget arbetar just 

på detta sätt för att underhålla relationerna. Säljare 1 menar att butiken kan underhålla 

relationen till kunderna genom att fråga en återkommande kund om han var nöjd med det 

förra köpet och hur det har gått med produkten. Man får inte reda på om kunderna är nöjda 

eller missnöjda med produkten förens man själv frågar. Ytterligare en viktig punkt som han 

belyser är att nicka igenkännande åt en kund om man träffar personen på stan. En hälsning 

visar att säljaren kommer ihåg och det kan betyda väldigt mycket för kunden att han är 

igenkänd. Säljare 2 markerar att genom att vara väldigt tillmötesgående så underhåller man 

relationen. Slutligen menar respondenten att man med hjälp av en dialog med kunden kan 

skapa relationer istället för enbart transaktioner. 

4.1.3 Segmentering 

 

Säljare 4 lyfter fram att trots att vissa produkter är homogena kan man anpassa produkten 

efter kundens behov. Vidare lyfter säljaren fram att man ska trycka på de funktioner som bäst 

är lämpade för kunden på så sätt kan en produkt anpassa sig till flera kunder i ett visst 

segment. Säljaren uppger även att kunderna värderar olika funktioner på olika sätt. Säljare 3 

understryker att företaget är otroligt breda och vill nå ut till många. Hon betonar att 

hemelektronik kan räknas som ett segment. Dock poängterar säljaren att alla har ett behov att 

känna behörighet och bli sedda. Man vill kunna definiera sig. Säljare 4 håller med kollegan 

och bedömer att kunden vill identifiera sig med något ”wow den här avdelningen eller 

produkten är precis vad jag ”är” (Säljare 4, 2010).  

  

För att anpassa erbjudanden efter den enskilde individen använder vi oss av behovsanalysen 

menar säljare 4. På så sätt kan man hitta det unika till kunden. Säljare 3 poängterar att de vid 

enstaka tillfällen har skrivit ut att en viss produkt anpassar sig för en viss typ av människa, 

exempelvis en student. Dock menar säljaren att man inte kan hitta en specifik produkt till 

kunden om man inte för en dialog med denne. Säljare 3 och säljare 4 är överens om att 

kunderna i de olika segmenten behandlas på ett individuellt sätt eftersom att de har 

individuella behov. Säljare 3 understryker ”Det kan handla om fördomar, eller antaganden 

om segmenten. Vissa pensionärer kan mer om datorer än vad jag själv kan”. Säljare 3 menar 

också att hon informerar ganska generellt till de olika segmenten. Säljare 4 håller till viss del 

med och tydliggör att man inte ska anta att exempelvis äldre inte har kunskap inom 

exempelvis de senare teknikerna på så sätt är det viktigt att behandla alla kunder på sitt 

individuella sätt.  

4.2 Relationer tar form 

 

Säljare 2 menar att kunden skapar en relation till butiken när de skaffar medlemskort. 

Respondenten påpekar även att han har skapat privata relationer med vissa kunder just därför 

att relationen har varit lyckad. En del kunder utformar relationer till säljarna på grund av att 

de återkommer år efter år. Sedan förtydligar säljaren att vissa faktiskt försöker skapa privata 

relationer för att dra nytta av det i framtiden.  Medan vissa kunder säger det rakt ut, ”de vill 

hellre gå till oss än till alla andra butiker”. Kunderna går runt och tittar i andra butiker men 

de gör hellre affärer med företaget, påpekar butikschefen. ”Det finns stamkunder som har 
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varit hos oss väldigt länge”. Stamkunderna anser sig vara vänner med företaget och de har 

även en emotionell anknytning till butiken. 

 

Vice butikschef tror att kunderna har en relation till både personal, butik och varumärken. 

Öppnare förklarar han att alla typer är förekommande. I frågan om kunderna skapar en 

relation med frontlinjen antydde butikschefen att det var något man såg bevis på varje dag. 

Säljare 1 klargjorde även att kunderna möts av en interaktion när de går ut ur butiken. Vice 

butikschef tycker även att de anstränger sig väldigt mycket för att marknadsföra sig själva 

genom servicelandskapet där relationerna faktiskt har sitt fundament.  

 

Butikschefen tydliggjorde att både kontinuitet och komplexitet präglar karaktären av 

relationerna. Relationen kan vara kontinuerlig med sedan kan produkten vara komplex. En 

komplex produkt kräver produktbeskrivning. Butikschefen påpekar även att när du har skapat 

en bra relation, så vill du gärna hålla dig till den relationen så länge den fortsätter vara bra och 

han avslutar med att säga att det till och med har skapats privata relationer utifrån 

kundrelationerna. 

4.3 Service management  

  

Säljare 3 framhåller att butiken kan ses som en informationsinstitution eftersom att det 

kommer kunder och frågor om diverse saker. Säljaren betonar tydligt att de ”informerar och 

informerar”. Trots att det väntar andra kunder fokuserar hon på kunden hon har. Säljare 3 

belyser att man ska hjälpa kunden som är ute efter information trots att det finns andra 

köpsugna kunder. Den informationssökande kunden kommer kanske göra ett större köp 

imorgon eller nästa vecka. Säljare 4 instämmer: 

 

”Jag fokuserar på min kund men kan kolla åt den andra kunden för att bekräfta att denne har 

fångat min uppmärksamhet och att jag är villig att hjälp kunden så fort jag får chansen” 

(Säljare, 4) 

 

Säljare 3 understryker också att företaget kan ses som ett tjänsteföretag genom att företaget 

förser kunderna med tillbehör till sina produkter. Men hon betonar även att produkter kan ses 

som tjänster. Säljare 4 hävdar att de satsar mycket på service främst när det gäller att lämna in 

en produkt som har gått sönder. Säljare 3 menar vidare på att företaget kan ordna olika typer 

av service till kunderna och det kan handla om installationer, att hjälpa kunder med krediter, 

konsumenten kan även försäkra vissa produkter och tillsist nämner säljaren att de tar emot 

elektronikskador. 

 

Säljare 4 konstaterar att service har blivit viktigare på senare år. Säljare 3 nämner att hon har 

arbetat i butiken i fem år och kan på bara så kort tid se att servicen har fått en annan betydelse. 

Vidare poängterar säljaren att de har ansträngt sig mycket för att få en bättre service. 

Skillnaderna från tidigare år är att företaget har skaffat sig bättre avtal och att personalen alltid 

anstränger sig för att hålla kunden informerad under den tid deras produkt befinner sig på 

service. Säljare 3 säger följande ”förr i tiden servade våra säljare mer, vi återställde, 

installerade och vi felsökte TV-apparater i butik och det var väldigt uppskattat. Men detta var 

inte tids- eller kostnadseffektivt så vi har varit tvungna att plocka bort detta. Istället har vi 

bättre avtal med våra serviceleverantörer”. 

 

Säljare 4 anför att relationer är något som också har blivit vanligare och ”idag handlar det 

inte om att gå in i butiken, plocka en vara, betala sen är det tack och hej. Jag tror att man 
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idag arbetar mycket mer med service”. Vidare menar säljaren att man bör informera kunden 

att den är välkommen tillbaka om den finner några problem med produkten. Säljaren 

framhåller också att de kan ge ut telefonnummer till supportrar för att hjälpa kunderna vid 

eventuella fel. Relationer och service går hand i hand menar säljare 4 eftersom att servicen 

upplevs som bäst när det finns en relation mellan parterna. Säljare 3 poängterar att en service 

ska skötas precis som vilken affär som helst. 

4.4 CRM 

4.4.1 Kundvärde  

 

”Utöver produktens värde säljer vi upplevelsen” hävdar vice butikschefen. Upplevelse hör 

även ihop med bemötandet. Exempelvis när kunden kommer in i butiken och det är fel på 

produkten ska kunden fortfarande känna att den blir väl bemött. Säljare 2 instämmer och 

belyser servicen som ett värde företaget erbjuder utanför själva produkten. Dock poängterar 

respondenten att de ibland gör mer än vad de ska göra för att få en nöjd kund. Säljare 1 stödjer 

argumentet och menar att de sätter kunden i fokus eftersom att det är kunden de lever på.  

 

”Man lyfter kunden helt enkelt, kunden är kung” (Säljare 1, 2010). 

 

Dock berättar vice butikschef att upplevelser är väldigt subjektiva. Varje individ uppfattar 

situationen på sitt sätt, man vet aldrig vad kunden tänker eller känner. Butikschefen menar 

istället att butiken ger kunden värde genom värdeorden trovärdighet och värdighet. För att 

uppnå värdeorden anser respondenten att de alltid måste vara ärliga. Ännu en gång trycker 

butikschefen på att de måste göra bra behovsanalyser på sina kunder för att ta reda på vad det 

är kunden behöver samt att hitta en produkt som minst motsvarar kundens förväntningar. Om 

man inte gör det då har man heller ingen möjlighet att skapa en relation menar han. Säljare 1 

anser att han är ödmjuk vilket leder till att kunden känner sig väl bemött. Det är vikigt att vara 

väldigt tillmötesgående hela tiden. Framförallt ska man lyssna på kunden. Ett konkret 

exempel kan utspela sig följande:  

 

”En kund kommer in och påstår sig ha fel på en vara och säger ”såhär” är det. Lyssna då till 

kunden är färdig istället för att gå in och bryta upp och säga ”såhär” är det inte. Kunden ska 

få klaga ut sig och köra sitt race och jag som säljare ska säga att jag har förståelse för 

kundens problem. Sedan säga: du har inte funderat på att det kan vara såhär?”          

(Säljare 1, 2010). 

 

Respondenten förklarar att man inte värderar kunder olika mycket. Dock är det lättare att föra 

ett samtal med de kunder man redan känner sedan tidigare eftersom att man redan vet hur 

personerna är. Uttalandet styrks av kollegan, säljare 2, som menar att det är lättare att föra en 

dialog med en bekant kund än någon kund som är tillbakadragen. Säljare 1 tillägger att han 

hoppas att alla kunder värdesätts lika högt. Säljaren poängterar även att man aldrig vet vad en 

ny kund vill ha samt att en ny kund kan bli en väldigt bra kund i framtiden. Av den orsaken 

bör man skapa relationer till alla kunder som kommer in i butiken. Det är även svårt att svara 

på hur företagets värde skiljer sig från konkurrenterna menar butikschefen. Det handlar 

mycket om tycke dock har butiken hårt kundfokus. Säljare 3 menar att hon måste anstränga 

sig ytterligare när kunder ska lämna in en reklamation och så vidare. Hon hävdar att:  
 

”Det finns ett missnöje i köpupplevelsen som jag måste jobba på för att vända.” (Säljare, 3) 
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Säljare 4 sa att värdet uppstår när kunden återkommer. För kunden växer värdet då. Men om 

ja har sålt fel produkt till kunden så minskar ju värdet efter köpet. Och även om kunden efter 

köpet får en ”AHA-upplevelse”, och säger ”Jaha, kunde jag göra såhär med den här 

produkten. Det visste jag inte”. På så sätt växer värdet i efterhand. 

4.4.2 Lojalitet  

 

Butikschefen framhäver att när det väl har skapats en relation så är det enkelt att flytta 

relationen till nästa nivå istället för att skapa nya relationer hela tiden. Igenkännandet är något 

som bygger upp lojaliteten. När kunden kommer in andra, tredje, fjärde gången och så vidare 

vet säljarna om kundens bakgrund eller problem. Vice butikschef berättar att lojalitet handlar 

om att få kunden att må bra och att de känner att de trivs men även att der handlar om att 

kunden väljer att komma tillbaka till butiken. Står man inför detta scenario är mycket vunnet. 

Respondenten belyser vikten av en lojal och nöjd kund och menar att en nöjd kund sprider ett 

bra rykte vidare till några stycken i sin närhet. Det är det bästa sättet att sprida sitt företag på 

berättar han. Dock understryker intervjupersonen att en missnöjd kund har benägenhet att 

sprida dålig information till ännu fler. En av säljarna uppger att lojaliteten utgör en viktig 

grundpelare i relationsskapandet. Han menar vidare att han också uppskattar lojalitet bland 

kunderna. Respondenten tillägger även att det blir en viss typ av lojalitet när kund och säljare 

känner att de är på samma plan. Givetvis förekommer det situationer där kunden inte alltid är 

lojal. De försöker förvrida historien dock kan man som erfaren säljare beskåda detta. Man kan 

nästan på en gång höra att det är något som inte stämmer. Därför uppsattas lojala kunder 

oerhört. Lojala kunder kan vara de kunder som kommer tillbaka. Säljaren menar slutligen att 

hemelektronikbranschen har blivit hårt konkurrans satt. ”Många tittar oftast på priser så det 

får man acceptera att vissa kunder går till andra ställen. Man gör allt för att försöka få dem 

att handla här” (Säljare 1, 2010). Säljare 2 delar samma åsikt som kollegan och fortsätter 

beskriva att kunder jämför priser från olika ställen men understryker att de vill att kunden ska 

besöka deras butik. Av den orsaken kan säljarna sänka priset för att möta konkurrenternas 

pris. Säljare 1 tillägger att priserna har en viss roll för lojaliteten och menar att många av 

kunderna har medlemskort och det kan leda till förmånliga priser för kunden. 

                                                                              

Anledningen till varför kunden är lojal mot företaget kan bland annat bero på kombinationen 

mellan att kunden är nöjd med produkten men även av det bemötandet och respekt man får 

berättar butikschefen. Argumentet stöds av kollegan som menar att många kunder verkar vara 

lojala på grund av butiken och att personalen är tillmötesgående. Vice butikschef åberopar att 

butiken ger kunden dens förstas intryck. För den skull är det viktigt att det är rent och snyggt 

runt om i butiken men han håller även med sina kollegor och säger att hur personalen bemöter 

kunderna har en stor inverkan på lojaliteten.  

 

”Har du skapat en bra relation, så vill du gärna hålla dig till den relationen så länge den 

fortsätter vara bra” (Butikschef, 2010). 

                           

Det finns många trogna stamkunder som har varit kunder hos företaget sedan många år. 

Ibland kan de säga att de går runt och tittar i andra affärer men de väljer att göra affärer med 

företaget. Butikschefen framför även att vissa kunder har en emotionell anknytning till 

företaget. En del säger det rakt ut, att de hellre väljer oss framför konkurrenterna. Vice 

butikschef menar att stamkunderna är emotionellt engagerade i företaget: ”något gör att de 

väljer att komma till företaget”. Dock är anledningen till varför kunderna väljer att handla av 

företaget väldigt individuella. Respondenten tror att det finns en och en annan kund som gör 

affärer med butiken enbart på grund av priset. Han nämner vidare att stamkunderna anser sig 



42 

 

vara vänner med personalen på så sätt har de en emotionell anknytning till oss menar 

medarbetaren. Vilket kollegan bekräftar med följande uttalande: ”Många kunder kommer 

bara för att de har skapat goda relationer till oss genom åren. De kan även namnen på 

många av personalen i butiken” (Vice butikschef, 2010). Dock menar säljare 2 att vissa 

kunder inte är lätta att ta kontakt med.  

                             

Vice butikschef menar att det dagliga arbetet består av interaktionen mellan säljare och kund. 

På så sätt skapas relationer och det ser man bevis på varje dag.  Butikschefen stöder uttalandet 

och hävdar att det till och med har skapats privata relationer. Säljare 1 berättar att han 

personligen har skaffat vänner genom att ha haft dem som kunder. Priset däremot vet jag inte 

om någon kund är vän med säger han slutligen. Eftersom att kontakten mellan säljare och 

kund är tät utgör säljaren en viktig roll som marknadsförare. Personalen marknadsför sig 

själva genom agerandet. Om säljaren missköter sig är det ingen bra PR för företaget, därför 

gäller det att stå på tå hela tiden konstaterar Säljare 1. ”Vi är noga med att direkt gå fram och 

säga hej. Få igång en dialog snabbt. Kan vi hjälpa till med något?” (Säljare 2, 2010).  

 

Butikschefen menar att man ska lyssna väldigt noggrant på vad kunden säger. Ett konkret 

exempel kan vara om en produkt ska skickas in på service, genom att lyssna på kunden har 

man fått en bra felbeskrivning. På så sätt har man även förkortat servicetiden men framförallt 

har de ringat in den exakta felbeskrivningen så att serviceleverantören har möjlighet att laga 

den utan att produkten ska komma tillbaka vars fel inte har rättats på grund av att säljaren inte 

har lyssnar på kunden. På frågan om hur säljaren löser situationen då en kund har förlorat 

lojaliteten till företaget svarade säljare 3 att det mesta kan diskuteras, man ska prata igenom så 

att man inte missförstår varandra men det finns en punkt där man måste inse att man inte kan 

vinna alla. Genom att bekräfta kunden och beklaga upplevelsen vinner man tillbaka 

lojaliteten.   

4.4.3 Relationskvalitet  

 

Relationskvalitet bygger mycket på i vilken utsträckning säljaren får med kunden. En del 

kunder kommer man bra överens med och man kan föra en rolig dialog. Resultatet blir att 

man lättare kan sälja in en produkt till kunden. Förtroende är även ett begrepp som skapar 

relationskvalitet, framlägger säljare 2. Dessutom åberopar respondenten att man skapar 

förtroende genom att kunderna märker att säljaren är påläst. Säljaren ser interaktionen som en 

central faktor för en ökad relationskvalitet och menar att det är i början av mötet man kan 

känna av om kunden och säljaren synkar vilket man får reda på genom en hälsning. ”Man kan 

känna av kunderna i ett rätt tidigt skede. Vissa blir jätte glada när man kommer fram andra 

är mer tillbakadragna” (Säljare 2, 2010). 

 

Vice butikschef förklarar att relationskvalitet uppstår när företaget lyckas skapa en relation 

som gör att både företaget och kunden blir nöjda med den relation de lyckats skapa. Målet är 

att både företaget och kunden ska känna sig som vinnare i affären. Säljare 1 menar att det 

underlättar väldigt mycket om man har en bra relation med kunden. Företaget vinner mycket 

på att göra kunder nöjda genom att göra bra affärer med dem. Att vara pålitliga ökar 

relationskvaliteten. Respondenterna var eniga om att behovsanalysen är ett väldigt viktigt 

hjälpmedel som säljarna måste ta hänsyn till. Fast än att man känner kunden bra och vet vad 

denne vill ha så ska man inte ta det för givet förtydligar säljare 1. Genom att undersöka vilka 

behov kunden har och genom att lyssna ökar relationskvaliteten. En tydlig behovsanalys ska 

göras vid samtliga tillfällen av den orsaken att den ena samtalet inte är den andra likt. 
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Behovsanalyser hjälper kunderna att få den produkt de söker efter. En bra relationskvalitet har 

man lyckats skapa om kunden fortsätter att komma just till mig.   

 

4.4.4 Underhåll av relationer  

 

Butikschefen har som åsikt att företaget använder olika former av aktiviteter för att nå ut till 

sina kunder. De använder sig av arrangerade event, de har samarbeten med sponsorer men 

även samarbeten med olika städer. Sedan använder hemelektronikföretaget traditionella 

marknadsföringsverktyg så som direktreklam, tv- och radioreklam. Marknadsföringen är inte 

individbaserad utan är riktad till samtliga. Butikschefen menar dock att marknadsföringen 

eventuellt skulle kunna individanpassas med tanke på det erbjudna medlemskortet. 

Hemelektronikföretaget erbjuder sina kunder ett medlemskort. Det betyder att kunden på så 

sätt kan ta del av speciella förmåner, rabatterade priser men även ta del utav olika 

betalningsalternativ. Företaget erbjuder även så kallade medlemsdagar då alla medlemmar är 

välkomna till att konsumera produkter till reducerade priser. Medlemskortet har ett 

poängsystem vars poäng ökar när kunden handlar. Butikschefen menar att utifrån 

medlemskortet har företaget tillgång till en helt annan kunddatabas och att det finns betydligt 

fler möjligheter att göra marknadsföringen mer riktad. Till exempel de kunder som endast 

köper vitvaror kan få reklam med endast sådana erbjudanden.  

 

”Kunderna skapar en relation med butiken när de skaffar ett medlemskort” (Säljare 1, 2010). 

 

Hemelektronikföretaget har även speciella erbjudanden där dem erbjuder gåvor vid köp av 

vissa produkter. Gåvorna är något kunderna kan använda i vardagen. Butikschefen menar att 

företaget ser interaktionen med frontlinjen och företaget som en mycket viktigt del i deras 

marknadsföring. Säljare 2 talar om fördelen när kunden ser företaget mycket, på så sätt är det 

lättare för kunderna att söka sig till butiken. Frontlinjen har den största rollen i deras 

marknadsföring eftersom att det är dem som ska få kunden att vilja komma tillbaka. Om inte 

kunden mår bra när de kommer in i butiken då kan dem omöjligtvis skapa en relation menar 

butikschefen. Kunden ska få träffa en bra säljare som lyssnar på dem och är ärliga. Varje 

säljare har en betydande del i marknadsföringen därför ska alla kunder behandlas med respekt 

och få ett trevligt bemötande. Butikschefen menar att säljarnas roll i marknadsföringen är allt. 

Medarbetarna ska vara stolta och stå för vad dem är. Det är säljarna som träffar kunder och 

har en interaktion med dem. Detta leder till en bra marknadsföring.   

 

”Hur vi agerar så marknadsför vi oss hela tiden, det är också en form av marknadsföring”                                                                                           

(Säljare 1, 2010). Respondenten hävdade att om de misslyckas med agerandet gentemot 

kunderna är det ingen bra PR för företaget. Det handlar om hur man bemöter kunden och 

missköter man det då förlorar man dem istället menar respondenten. Samtliga var eniga om att 

säljarnas beteende har en betydande roll i företagets marknadsföring och bra bemötanden 

leder till bra marknadsföring.  

 

”Grunden för att ha en relation är ärlighet och uppriktighet. Det är mina ord” 

(Butikschef 2010). 
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5. Analys och diskussion  
___________________________________________________________________________ 

 

Det analytiska kapitlet kommer behandla det empiriska samt den redan behandlade teoretiska 

referensramen. Våra egna röster utgör en liten del av kapitlet. Kapitlet ligger även som grund 

för nästkommande avsnitt som berör slutsatsen. 

___________________________________________________________________________ 

 

5.1 Relationsmarknadsföring 

5.1.1 Från transaktionsmarknadsföring till relationsmarknadsföring  

 

Grönroos (2008) nämner att båda parter vinner när en relation är utvecklad. Vice butikschef 

diskuterar vidare och hävdar att relationsbyggandet är en process som tar tid att bygga. Vice 

butikschef poängterar även att det finns långsiktiga samt kortsiktiga relationer. Men Grönroos 

(2008) hävdar att företag är ute efter att skapa långsiktiga relationer till sina kunder eftersom 

att konkurrensen har lett till att företag hellre vårdar de kunder de redan har istället för att ge 

sig ut på marknaden för att värva nya. Vice butikschefen håller inte fullständigt med och 

bedömer de kortsiktiga relationerna som något positivt. De korta mötena med kunderna är 

viktiga eftersom att de i framtiden kan leda till en långvarig relation menar han. Adej & Clark 

(2010) hävdar att en kund fortsätter att vara i en relation så länge de finner att relationen är 

förmånlig. Grönroos (2008) hävdar också att ett företag bör veta det långsiktiga värdet av en 

enskild kund. Dock understryker Ling et al. (2010) att alla kunder inte har lika värde när det 

kommer till affärer vilket säljare 1 inte håller med om utan betonar att alla har lika mycket 

värde. Blomqvist et al. (2004) hävdar att nya kunder kan vara olönsamma under dessa 

förhållanden eftersom att de ger ett litet bidrag till tillväxten medan långvariga kunder ofta 

blir allt mer lönsamma ju längre relationen pågår. Vårt intryck av de korta mötena är att de 

utgör en viktig del i relationsskapandet. Det måste börja någonstans eftersom att 

relationsskapaning har visat sig vara en process som tar lång tid att bygga. Därför tycker vi 

oss kunna se att varje möte med en eller kortsiktig kund har potential till att utvecklas till en 

relation. Vi kan identifiera att medlemskortet är en stark orsak till varför kunden väljer att 

komma tillbaka till just den butiken.  

 

Blomqvist et al. (2004) understryker att i relationsmarknadsföring är mötet mellan frontlinje 

och kund det centrala och utifrån detta får företaget chans till att fördjupa och behålla 

kundrelationer. Säljare 1 påstår att det första mötet mellan kund och personal är viktigt. Den 

nöjde kunden kommer alltid tillbaka menar butikschefen. Vi tycker oss kunna se att det finns 

ett klart samband mellan hur kunden blir bemött samt om den väljer att göra ett återbesök för 

att senare bli en stamkund.  

 

Grönroos (2008) beskriver att kunden kan skapa en relation till ett specifikt företag baserat på 

att denne vill begränsa valmöjligheterna. När man väl har hittat en god relationspartner blir 

andra alternativ mindre attraktiva. Butikschefen poängterar att när man väl är involverad i en 

god relation vill man fortsätta vara en del av den så länge den är bra.  Grönroos (2008) återger 

vidare att kunden får tre fördelar med att upprätthålla en relation, säkerhet, sociala fördelar 

samt särskilda förmåner. De sociala fördelarna kan innebära att kunden blir igenkänd på stan 

menar säljare 1. Säljaren berättar vidare att vissa kunder tar de sociala fördelarna ett steg 

längre och anser att de kan ha nytta av dem i framtiden, prisreduktion är ett av skälen menar 
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säljaren. Särskilda förmåner kan handla om bättre priser samt att kunden prioriteras högre än 

andra framhäver Grönroos (2008).  Vår uppfattning är att dessa tre fördelar kan integreras 

processen och vi tycker oss kunna se att dem tillämpas i praktiken.  

 

Gummeson (2006) påpekar att transaktionsmarknadsföring är en engångsförsäljning som äger 

rum vid ett enstaka tillfälle, företaget gör affärer med kunden en gång Författarens 

resonemang om transaktionsmarknadsföringens betydelse stämmer överens med butikchefens 

tolkning. Han ser transaktionsmarknadsöringen utifrån pengar-perspektivet och poängterade 

att det är den tydligaste skillnaden mellan transaktions- och relationsmarknadsföring. 

Grönroos (2008) framhäver att relationsmarknadsföringens fokus ligger på att behålla 

befintliga kunder till skillnad från transaktionsmarknadsföring där företag som är orienterade 

på transaktioner vill värva nya kunder hela tiden. Säljare 2 understryker att de faktiskt vill få 

nya kunder också men störst vikt läggs givetvis på att behålla de befintliga kunderna. Enligt 

Grönroos (2008) är skillnaden mellan de båda affärsfilosofierna är att 

transaktionsmarknadsföring lämpar sig för den stora massan. Vice butikschefen hävdade även 

att båda typer är förekommande och att all konsumtion egentligen slutar med en transaktion. 

Grönroos (2008) hävdar att företagen bör differentiera sig för att få kunderna att välja 

företaget. Det är allt kring produkten som företaget konkurrerar om och inte själva produkten. 

Säljare 1 framhävde att relationer är viktigare. Han sa även att har man en god relation så 

kommer kunderna tillbaka och konsumerar och då blir det att man får in pengar i alla fall. 

Något som framträder är att både relationsmarknadsföring och transaktionsmarknadsföring är 

förekommande. Vi kan här identifiera att det är nödvändigt med en hybrid av båda delarna 

och dessutom kan en transaktion utvecklas till en relation. Vi tycker oss kunna se att de 

kunder som endast är ute efter transaktioner är lika viktiga. Vår uppfattning om vad som 

skiljer relationsmarknadsföring och transaktionsmarknadsföring åt är att det förstnämnda 

kräver mer resurser i form av tid, kompetens och insatser från ledning eller chef.   

 

Blomqvists et al. (2004) belyser modellen där man kan avläsa att ju längre bort åt den 

horisontella axeln man kommer desto fler konkurrensfördelar uppnår man. Vi kan tycka oss 

se att företaget kan placeras någonstans mellan transaktion och interaktion. Peppers & Rogers 

(1997) riktar uppmärksamhet på att framgångsrika företag blir relationella genom att komma 

ihåg kunders specifika behov under en lång period. Vice butikschef och butikschef nämner att 

det är vitalt att utföra behovsanalyser. Behovsanalysen används till varje kund för att 

skräddarsy produkten så att kunden blir nöjd. Säljare 1 sa även att om en kund har handlat och 

sedan återkommer, då kan man gå tillbaka till det förra köpet för att fråga hur det har gått med 

produkten, om dem är nöjda och även om det är något de inte är nöjda med. Vi kan tycka oss 

se att företaget försöker skapa en interaktion för att utveckla en transaktion till en relation. 

Hunt & Morgan (1994) anser att traditionella transaktioner har kort varaktighet som får ett 

snabbt slut. Relationsorienterade utbyten har en lång varaktighet och är en pågående process. 

Detta resonemang som förts av Hunt & Morgan (1994) kan vi delvis bekräfta genom intervjun 

med butikschefen som vill belysa att det ena inte utesluter det andra.  

5.1.2 Följden av en lyckad relation   

 

Grönroos (2008) uttalande om att personalen måste vara kundinriktade, uppmärksamma, 

kunniga och visa medkänsla är något som framhävs i företagets sätt att hantera relationer. 

Vidare menar Grönroos (2008) att ett förtroende är en förutsättning för att kunna erbjuda 

kunderna en hög relationskvalitet.  Butikschefen värderar ordet trovärdighet högt och tycker 

det är mycket vikigt att kunderna litar på dem fullt ut. Även vice butikschef ser förtroendet 

som mycket viktigt och tycker att behovsanalys är ett instrument som ökar trovärdigheten som 
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i sin tur ökar relationskvaliteten. Apéria (2001) påpekar att relationskvaliteten beror på hur väl 

kontakterna sköts i den interaktiva kommunikationen som exempelvis av säljare, 

marknadsföringen, servicepersonal etcetera. Vidare nämner Grönroos (2008) att personal som 

utstrålar kompetens bidrar positivt till relationskvaliteten. Säljare 2 konstaterar att man skapar 

förtroende genom att kunden märker att man är påläst. Även säljare 1 tycker det är mycket 

viktigt att man som säljare trippar på tå för kunden och erbjuder en produkt som passar 

kunden bäst.  Vår uppfattning är att det är mycket positivt om de anställda på företaget 

besitter den kompetens som krävs för det som erbjuds och för att ge kunderna en bra 

relationskvalitet. Stora köp av konsumenterna kräver bra service och support eftersom 

kunderna ibland inte är insatta i tekniska funktioner. 

 

Blomqvist et al (2008) hävdar att tanken med relationsmarknadsföring är att båda parter 

vinner när relationen är utvecklad. Vice butikschef sade även att en bra relationskvalitet är när 

företaget lyckats skapa en relation som främjar både kund och företag. Vi tycker oss kunna se 

att det är positivt om en relation främjar både kund och företag och som butikschefen även 

sade så ska båda parter känna sig som en vinnare i affären.  

 

Vi kan identifiera en av Holmlunds (2001) variabler i företagets sätt att hantera relationer. 

Detta är den sociala variabeln som innefattar interaktionen i en affärsrelation. Säljare 1 men 

även säljare 2 förklarar att mötet med kunden är mycket viktigt samt att göra kunden nöjd 

genom att göra en behovsanalys. Kahn (1995) hävdar att nya kunder kan få en oproportionellt 

stor uppmärksamhet medan de befintliga kunderna får en relativt liten del av kundvårdandet. 

Säljare 1 sade att alla kunder behandlas lika dock hävdade säljare 2 att det är mycket enklare 

att ha en interaktion med en befintlig kund och att det inte tar lika mycket tid. Vi kan delvis 

identifiera Kahns (1995) resonemang i säljare 2:s uttalande om att befintliga kunder inte får 

lika mycket kundvård som de nya.  

 

Yi-Ching & Shu-Ting (2004) yttrar sig om att det finns två huvudvariabler som skapar 

relationskvaliteten. Vi tycker oss kunna se att företaget tillämpar den ena faktorn vilket är den 

interpersonella som utgör personalen i frontlinjen. Butikschefen uppger att de som möter 

kunderna kan öka relationskvaliteten genom att vara tillmötesgående och trevliga. Vi 

uppfattar det som att en nöjd kund som har blivit väl behandlad av frontlinjen för det ryktet 

vidare och i sin tur leder det till kunder som kan skapa relationer till någon av säljarna.  

5.1.3 Lojalitetens roll  

 

Storbacka & Lehtinen (2002) hävdar att lojala kunder historiskt sätt har antagits vara mer 

lönsamma än andra. Det grundas bland annat på att det är lättare att förbättra befintliga 

relationer än att etablera nya. Adjei & Clark (2010) menar att byggstenen till 

relationsskapande är trots allt lojalitet. Säljare 1 påpekade att de lojala kunderna kan vara 

kunder som kommer tillbaka det vill säga stamkunderna. Vi tycka oss se att många kunder 

väljer att komma tillbaka till exakt samma säljare. Säljare 1 säger även att just den här 

branschen har blivit hårt konkurrenssatt så många tittar oftast på priser så det får man 

acceptera att vissa kunder går till andra ställen. Man gör allt för att försöka få dom att förbli 

lojala och handla här sa säljare 1.  Vi uppfattar det som att det läggs ner mycket resurser för 

att skapa lojalitet trots att det inte slutar med någon relation.  Kahn (1995) understryker att det 

tar fem gånger så lång tid att etablera en ny kund än att behålla en befintlig. Säljare 2 

framhävde på intervjun att det är mycket lättare att ha en säljkonversation med en befintlig 

kund än med en ny tillbakadragen kund. Efter detta uttalande kan vi identifiera Kahns (1995) 

resonemang då en befintlig kund är lättare att konversera med det som säljare 2 nämnde.  
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Gummesson (2006) belyser lojalitetstrappan som innebär relationsskapandet från grunden där 

det första steget handlar om den första kontakten med kunden. Författaren menar på att 

företaget kan skapa en relation med kunden redan vid detta stadium. Butikschefen stödjer 

konceptet och anser att när man väl har skapat den första kontakten är det lätt att flytta 

relationen till nästa nivå. Dock tycker vi oss kunna identifiera att det krävs mycket jobb för 

företaget att inge förtroende som gör att kunden väljer att komma tillbaka. Vi tycker oss 

kunna se att författarens samt butikschefens yttrande påvisar att lojalitet är något som växer 

efter det första kundmötet och redan där har företaget möjlighet att skapa relationer med 

kunden. Säljare 1 menar att lojaliteten utgör en viktig grundpelare i relationsskapandet. Om vi 

återgår till Gummessons (2006)  lojalitetstrappan där andra steget utgörs av kunden som en 

supporter så kan vi identifiera steget med chefens påstående om kunderna som väljer att 

komma tillbaka. Säljare 1 menar att vissa kunder väljer att komma tillbaka till exakt samma 

säljare och därmed kan kunden ses som en klient enligt Gummessons (2006) andra steg i 

lojalitetstrappan.  

 

Sörqvist (2000) nämner att det finns en huvudinriktning när det kommer till kundlojalitet. 

Attitydperspektivet innebär kundens tankar och känslor gentemot butiken, säljare eller 

varumärke. Vice butikschef bekräftar och påstår att lojalitet handlar om att få kunden att må 

bra vilket påvisar att den emotionella delen har en betydelse för vidare lojalitetsuppbyggnad. 

Vi kan identifiera butikschefens uttalande om att lojaliteten skapas utifrån en symbios mellan 

produkt samt bemötandet och respekt kunden med Sörqvist (2000) argument. Vår uppfattning 

är också att den största delen för att vinna ett förtroende kräver stort engagemang från 

personalen. Oftast vet kunden om vad de kan förvänta sig utifrån produkten eller varumärket 

om de tidigare är bekanta med det. Om säljaren presenterar en ny produkt för kunden måste 

säljaren inge ett gott förtroende för att bygga lojalitet. Peppers & Rogers (1997) förklarar att 

företag får lojala kunder genom ett bra samarbete. Vidare beskriver författarna det som en 

process där huvudsaken är att lösa kundens problem och tillsammans med kunden välja ut en 

produkt som passar den enskilde kunden. När kunden känner lojalitet för företaget är en 

relation på god väg mot det bättre. Säljare 1 påpekade att det är mycket viktigt att lyssna på 

kunden. Han klargör vidare att det inte går att ta kunders behov förgivet utan varje kund ska 

behandlas individuellt.  

 

Butikschefen och vice butikschefen menar även de att det gäller att göra en behovsanalys på 

kunden för att se till att denne får med sig rätt produkt hem. Vi kan identifiera argumentet 

med Peppers & Rogers (1997) resonemang om att tillsammans hitta en produkt som passar 

kunden. Butikschefen klargör vidare att det inte handlar om att sälja den dyraste produkten, 

istället ska man sälja den produkt som bäst fyller kundens behov. Vi kan identifiera 

butikchefens svar med Blomqvist et al. (2004) resonemang om att säljaren behöver veta vad 

kunden förväntar sig av produkten för att kunna erbjuda kunden en produkt anpassad efter 

dennes behov. Vidare beskriver författarna detta som en lojalitetsåtgärd. Vi tycker oss kunna 

identifiera att personalen engagerar sig i kundens behov och gör det de behöver för att finna 

rätt produkt till kunden.    

 

Storbacka & Lehtinen (2002) hävdar att när känslorna är ömsesidiga i förhållande till 

relationen, desto starkare blir relationen. Butikschefen sa: ”Har du skapat en bra relation, så 

vill du gärna hålla dig till den relationen så länge den fortsätter vara bra”. Det speglar vikten 

av de emotionella aspekterna vid att skapa lojalitet. Utifrån det som har framgått ur intervjun 

med säljare 1 är vårt intryck att företaget arbetar med att kunderna ska känna sig nöjda och att 

de satsar stort på servicen. Butikschefen uttryckte sig om de ibland kan de göra mer än vad de 
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egentligen ska göra. Vi tycker oss kunna se att företaget är djupt engagerade i deras arbete och 

de månar om sitt rykte men även kundernas lojalitet till företaget. Grönroos (2008) betonar att 

en kunds lojalitet till företaget stärks om denne upplever maximal tillfredställelse och det kan 

nås genom att ge kunden en positiv överraskning. Vidare skriver författaren att företag måste 

tillhandahålla en service som gått utöver den som i normala fall betecknas som god för att 

skapa lojalitet hos kunderna. 

 

Vi kan identifiera Grönroos (2008) resonemang med det butikschefen tog upp på intervjun. 

Butikschefen sa att de använder sig av en sms-funktion där ett sms skickas ut till kunder som 

väntar på produkter som har varit på service. När produkten är klar för att hämtas får kunden 

ett sms. Detta kan vi identifiera som ett överraskningsmoment och ger ett intryck av personlig 

kontakt. Apéria (2001) delar samma åsikt och betonar att lojalitet kan erhållas genom att 

inledningsvis styra kundens förväntningar och därefter överträffa förväntningarna. 

 

Utifrån Grönroos (2008) modell som behandlar säkerhet, sociala fördelar och särskilda 

förmåner tycker vi oss kunna identifiera punkter som stämmer överens med vad butikschefen 

sa på intervjun. De punkter som stämmer överens med butikens agerande är fyllda i fet stil.   

 

Säkerhet: Minskad oro, tilltro till leverantören, kunden inges känslan 

av att leverantören är pålitlig. 
 

Sociala fördelar: 
 

Kunden blir igenkänd av personalen, kunden känner 

personalen, vänskap utvecklas mellan kunden och 

personalen.  
 

Särskilda förmåner: Tilläggstjänster, förmånliga priser, kunden prioriteras högre 

än andra kunder.  

                         

(Grönroos 2008 s. 51) 

 

Tilltro nämnde vice butikschef som en viktig ståndpunkt i en framgångsrik relation. 

Butikschefen och säljare 1 pratade om att igenkännande är vikigt vilket även framgår tydligt i 

Grönroos (2008) modell. Vi uppfattar det som att det är bra om de lyckas känna igen 

kunderna eftersom vi tror att det ökar pålitligheten hos dem. Även Fill (2006) tar upp olika 

typer av lojalitet. Emotional loyalty är en sann form av lojalitet och drivs av personlig 

identifiering till verkliga eller upplevda värden och fördelar. Även Blomqvist et al. (2004) tar 

upp sann lojalitet. Det är kunder som är mycket positiva till företaget och de har även en hög 

köpfrekvens menar författaren. Säljare 1 framhävde på intervjun att det är på grund av 

personalen som kunderna är lojala. Fill (2006) tar även upp price loyalty som beskrivs som 

när kunden är lojal på grund av förmånliga priser. Säljare 1 ett nämnde att vissa kunder 

kommer tillbaka för att de har medlemskort och får därmed rabatter. Vidare nämnde säljare 1 

att en lojal kund går att genomskåda och vi kan identifiera detta uttalande med Blomqvist et 

al. (2004) resonemang om en sann form av lojalitet. Att ge ett bra första intryck är något 

Blomqvist et al. (2004) påpekar är vitalt för att ha möjlighet att få lojala kunder. Säljare 2 

påpekar att de jobbar mycket på att ta kontakt med kunden så fort de anländer i butiken.  

Vi tycker oss kunna identifiera att kunderna får en bild av att de anställda i företaget är 

engagerade i kunden på ett personligt plan vilket är en bra förutsättning för att bygga en bra 

relation.  
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 5.2 Relation mellan säljare och kund 

 

Gummessons (2006) hävdar att en relation kan karaktäriseras av två integrerade parter. Han 

beskriver de två parterna som kunden och leverantören. Leverantören beskrivs som säljaren. 

Hougaard & Bjeere (2003) benämner relationen till frontlinjen som en samling av 

interaktioner, utbyten och kontakt mellan en leverantör och en kund under en längre tid. 

Butikschefen riktar uppmärksamhet på att de är en säljande organisation och ett möte mellan 

parterna går inte att förbise. Säljare 1 nämner även att vissa kunder har en relation till en 

specifik säljare. Vice butikschef säger även att relationerna har till och med utvecklats till 

privata relationer. Gummesson (2006) trycker på att marknadsföring inte längre enbart 

handlar om kundens kontakt med säljaren utan alla former av kontakt med servicelandskapet. 

Grönroos (2008) stödjer uttalandet och säger att kunden är en resurs som interageras med 

personal och andra kunder när de kommer i kontakt med servicelandskapet. Vice butikschef 

poängterar att när kunden befinner sig i servicelandskapet är det upp till personalen att se till 

att en relation ska ta form. Säljare 1 sa att sättet de agerar i butiken är marknadsföring. Något 

som framhävs enligt våra uppfattningar är att säljarna har en stor roll i relationsmötandet och 

att kunden i många fall skapar en relation med säljaren och inte butiken i sig. Interaktioner vid 

köp av dyrare produkter är vitala på så sätt kan man identifiera att en relation börjar ta form. 

 

Grönroos (2006) framhäver att frontlinjen har möjlighet till att skapa goda servicemöten som i 

sin tur leder till att kunden talar väl om företaget för andra. Zeithaml & Bitner (2003) påpekar 

att relationen mellan kund och företag kan sträcka sig så långt och utvecklas till någon sort av 

en familjär relation. Säljare 1 betonar att han har skaffat privata relationer med kunder. 

Kapferer (2004) benämner kunderna som har en stark anknytning till ett företag eller 

varumärke som top of mind kunder. Vice butikschef framhåller att många kunder väljer att 

besöka butiken enbart på grund av priset. Säljare 1 uttalade sig även om att kunderna faktiskt 

skapar en relation med butiken när de skaffar medlemskort. Vi tycker oss kunna se att kunder 

återkommer till samma säljare. Det tyder på att säljaren lyckats tillfredsställa kunden och att 

det har skapats en relation. En lyckad affär och en bättre relation leder till bra marknadsföring 

av butiken.  

 

Gummesson (2006) för ett resonemang om att marknadsföringstillfällen skapas under 

produktleveransen. Säljare 1 poängterade tydligt att personalen marknadsför butiken genom 

sättet att agera. Enligt Solomon et al. (2006) är word-of-mouth den mest övertygande 

marknadsföringsmetoden. Vice butikschef åberopar att det bästa sättet att sprida positiv 

information på är att skapa en nöjd kund. Gummesson (2006) menar att relationer kan vara 

parasociala det vill säga att kunden kan skapa en relation till ett objekt eller symboler. 

Relationer konkretiseras i associationer till varumärken, företagsnamn och kanske kända 

personer i företaget. Butikschefens åsikt är att kombination av dessa skapar en nöjd kund. Vi 

instämmer och anser att interaktionsprocessen skapar möjlighet till marknadsföring. Vi 

uppfattar att det understryks om företaget har goda relationer till sina kunder.  

 

Rogers & Peppers (1999) nämner olika relationsattribut vilka är kontinuitet och komplexitet. 

Den förstnämnda karaktäriseras av att relationen har nått en stabil punkt på grund av att den 

repeterats. Det andra värdeordet är komplexitet och varje det beskrivs som att varje relation 

varierar i komplexitet. Butikschefen framhåller att relationen till kunderna karaktäriseras av 

både kontinuitet och komplexitet. Vår uppfattning är att kunder egentligen bör ses komplexa 

eftersom varje kund är unik och ska ha en individuell behandling vilket tyder på en 

åtminstone lite komplex dilemma. Butikschefen ansåg även att produkterna i sig kan vara 

komplexa och att relationen kan vara kontinuerlig. Vi tycker oss kunna se att det attribut som 
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karaktäriserar många av företagets relationer är kontinuitet. Flera kunder väljer att återkomma 

till just det företaget gång på gång vilket tyder på en relation som kan beskrivas som 

kontinuerlig.  

5.3 Tjänster inom handeln  

 

Normann (2000) hävdar att tillverkningsföretag blir allt mer automatiserade och fokuserar 

mer på informationsbehandling och intern service. Säljare 3 delar samma åsikt och hävdar att 

butiken kan ses som en informationsinstitution eftersom att det kommer folk och frågar hela 

tiden. Grönroos (2008) markerar att det är en fördel för tillverkningsföretag när de anlägger 

ett serviceperspektiv. Vidare anför författaren att de företag som är serviceinriktade kan stödja 

alla kritiska processer. Säljare 3 styrker uttalandet genom att berätta att företaget kan ordna 

olika typer av service till kunderna. Installationer, krediter, försäkra produkter och att ta emot 

elektronikskador är exempel på servicetjänster de erbjuder. Grönroos (2008) uppger att 

företag bör erbjuda sina kunder en teknisk lösning. Normann (2000) hävdar även att 

tillverkningsföretag kan ses som en serviceorganisation vilket säljare 3 håller med om. Hon 

menar att vissa produkter kan räknas som att sälja en tjänst. Vi instämmer att information är 

en del av service som företaget erbjuder sina kunder och givetvis ser vi en klar fördel med att 

satsa mycket på en god service eftersom att vi tycker oss kunna se att det är huvudfaktorn till 

en god relation med kunden. 

 

Grönroos (2008) klargör ett serviceperspektiv stärka företagets kontakter med kunderna och 

säljare 3 instämmer och markerar att relationer och service går hand i hand. Normann (2000) 

styrker detta med att säga att resultatet av ett serviceperspektiv uppstår i kundrelationerna. 

Grönroos (2008) hävdar att den största fördelen med ett serviceperspektiv i är att företagen 

kan erbjuda differentieringar kring servicen. Grönroos (2008) menar vidare att konkurrenterna 

kommer ha det svårt att kopiera detta. Säljare 3 påpekar att det skulle vara ett bra 

säljargument om man kunde ordna service på plats. Säljaren understryker även att butikens 

serviceavdelning brukar jämföras med konkurrenterna. Vi tycker oss kunna se att kunder 

jämför hur företagen arbetar med service och att service har blivit allt viktigare.  

 

Norrman (2000) påpekar att tjänster oftast produceras, tillverkas och konsumeras på en och 

samma plats. Dock belyser säljare 1 och 2 att de skickar iväg serviceprodukter till deras 

serviceleverantörer. Grönroos (2008) understryker att produkter kan ses som något konkret 

medans tjänsterna ses som immateriella ting. Zeithaml & Bitner (2003) anmärker dock att de 

konkreta produkterna inte kan vara fullständigt konkreta vilket säljare 3 också belyser med att 

hävda att ”produkter är tjänster”. Norrman (2000) betonar att tjänster kräver frekvent kontakt 

med kunderna. Säljare 3 menar att det är viktigt att informerar kunden hela tiden, speciellt 

under tiden produkten är på service.   

 

5.4 CRM  

5.4.1 Segmentering   
 

Gummesson (2006) understryker att massproduktion ger homogena produkter. Författaren 

betonar att detta leder till missanpassning mellan produkten och kundernas individuella 

behov. Zeithaml et al. (2004) pekar på att homogena produkter på massmarknaden inte 

tillfredställer kunden. Men säljare 4 håller inte med utan menar istället att trots att det är en 

homogen produkt kan man anpassa produkten efter kundernas individuella behov. Säljaren 
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menar vidare att en produkt kan ha olika funktioner som kunderna uppskattar olika mycket. 

På så sätt kan en homogen produkt tillfredsställa individuella behov menar säljaren. 

Gummesson (2006) hävdar även att varje kund ska ingå i ett eget segment eftersom att man 

kan anpassa sig efter individen. Säljare 3 upplever att de inte har något specifikt segment utan 

att de riktar sig till en bredare kundgrupp dock poängterar hon att det är viktigt att kunden kan 

känna identifikation. Ekberg (2007) menar att det kan vara prisskäl, serviceskäl eller 

teknikskäl som binder samman ett antal personer till en grupp och säljare 3 lyfter fram att de 

som är i behov av hemelektronik ingår i ett visst segment. Säljarens uttalande går emot 

Zeithaml & Bitner (2003) som menar att en marknadssegmentering utvecklas när företag 

delar in marknaden utifrån demografiska och psykografiska faktorer, vilket säljare 3 påstår att 

de inte gör. Vi instämmer med säljarnas påstående om att en homogen produkt kan 

tillfredställa kunder på olika sätt. Tillfredsställelsen är subjektiv och vi är kritiska till 

Gummessons uttalande om att de skulle leda till missanpassning mellan produkten och 

kundens behov. Ekberg (2007) pekar på att den traditionella segmenteringen har gått 

ytterligare ett steg framåt och menar att erbjudandena anpassas efter den enskilde individen. 

Säljare 4 instämmer och betonar att de använder sig av behovsanalysen för att hitta den 

produkt som bäst lämpar sig för den enskilde kunden. Säljare 3 håller med och säger att de har 

skrivit ut att en viss produkt anpassar sig för en viss typ av människa, exempelvis en student.  

 

Albertsson & Lundqvist (2002) hävdar att segment bör innehålla likartade kunder som har 

samma behov, värderingar och köpbeteende. Säljare 3 anmärker att det kan handla om 

fördomar som egentligen måste suddas ut. Säljaren går därför emot Albertsson & Lundqvists 

uttalande om att kunderna bör ha samma behov samt att kunderna behöver vara likartade. 

Säljaren poängterar att man kan tro att en äldre herre inte kan mycket om teknik trots 

antagandet kan det visa sig att kunden kan mycket mer om produkten än vad säljaren själv 

kan. Albertsson & Lundqvist (2002) poängterar även att varje kund ska behandlas individuellt 

och detta stöds av båda säljare 3 och säljare 4 som menar att varje kund har ett individuellt 

behov. Vi tycker oss kunna se att säljarna försöker anpassa produkter efter kundernas 

individuella behov. Att göra en behovsanalys visar på att säljaren kan hitta en produkt som är 

anpassad efter kundens behov och önskemål.  

5.4.2 Kunddatabas  

 

Arfwidsson et al. (2004) hävdar att dagens kunder kräver att företagen ska ha en form av 

personlig kontakt med dem. Exempelvis tar författarna upp att många företag startar så 

kallade medlemsklubbar för att knyta band till kunderna och göra dem mer köptrogna. Kunder 

som är medlemmar kan få vissa förmåner som till exempel bonus på inköpta varor. Rich 

(2000) hävdar att utvecklingen från transaktionsmarknadsföring till relationsmarknadsföring 

har resulterat i forskning som visar på behovet av striktare databaser och större utnyttjande av 

befintliga datoriserade system. Efter att ha intervjuat butikschefen fick vi reda på att företaget 

erbjuder sina kunder medlemskort. Vi tycker oss kunna se att åtgärden ger företaget möjlighet 

till en oändlig kunddatabas vilket kan vara bra. Information som kundens köpmönster, vilka 

dem är och vart dem bor är information som ger företaget möjligheten till att lära känna 

kunderna. Säljare 1 påpekade även att kunden skapar en relation till företaget när de skaffar 

ett medlemskort. Vi kan identifiera säljarens påstående med Gummessons (2006) resonemang 

om att företagen kan se kunden som medlem.  Å andra sidan ser vi att kunddatabasen som 

erhålls inte utnyttjas till fullo. Kahns (1995) resonemang om att det ofta ligger ett ointresse 

från lednigen att lägga resurser på kundregistret är något vi tycker oss kunna se kan vara 

orsaken. Chefen sa angående individanpassad marknadsföring att det är en marknadsinriktad 

fråga. Butikschefen sade att reklamen eventuellt skulle kunna individanpassas med tanke på 
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medlemskortet. Butikschefen ser faktiskt möjligheten i medlemkortet vilket vi tycker är en 

aspekt som är intressant. Som exempel tog han upp att de kunder som handlar vitvaror i 

butiken kan erhålla reklam med sådana erbjudanden.  

5.4.3 Marknadsföring  

 

Fill (2006) hävdar att företag som satsar på relationsmarknadsföring bör tänka på att 

marknadsföringen ska främja relationen. Transaktionsmarknadsföringens fokus ligger på 

produkten, priset och ser massmarknadsföringen som det enda centrala elementet. 

Butikschefen sa på intervjun att de använder direktreklam och radioreklam. Han påpekade 

även att reklamen inte är anpassad efter respektive segment. Vi kan identifiera butikschefens 

svar med dem traditionella marknadsföringskanalerna som Fill (2006) tar upp som element i 

transaktionsmarknadsföring.  Vår uppfattning är att det är de medlen som behövs för att 

företaget ska synas dock ser vi inte det unika i det. Just de traditionella kanalerna är bra att 

tillämpa för att nå ut till alla det vill säga massmarknadsföring. Med butikschefens svar om att 

de använder traditionell kommunikation tycker vi oss kunna se att den traditionella 

marknadsföringen som företaget tillämpar inte främjar relationerna på ett personligt plan så 

vida inte reklamen blir individanpassad. Salomon (2006) hävdar att word-of-mouth är den 

mest övertygande marknadsföringsmetoden.  Vice butikschef menar att den lojale kunden är 

en bra representant för att sprida vidare ett bra rykte. Säljare 2 framhävde goda relationer och 

bra service som faktorer som är avgörande för positiv marknadsföring.  

 

Grönroos (2004) menar att relationsmarknadsföring inte uppkommer av planerad 

marknadsföring utan genom interaktioner med kunderna. Butikschefen sa att säljarna är de 

som marknadsför butiken hela tiden eftersom att det är dem som kommer i kontakt med 

kunderna. Även säljare 1 upplever att säljarna har en jättestor roll och att de marknadsför sig 

själva genom att ha interaktioner med kunder. Peppers & Rogers (1997) hävdar att företag bör 

välja aktiviteter utifrån den enskilde individen och inte efter den befintliga produkten. Vice 

butikschef påpekade att säljarna måste utgå från kunden genom att utföra en så kallad 

behovsanalys. Vi instämmer med butikschef och tror att behovsanalysen är ett bra medel för 

säljarna att skapa en interaktion med kunden med även för att individanpassa produkterna.  

 

Arfwidsson et al. (2004)  poängterar att samtliga anställda i företaget måste ha samma 

kundinställning och det verkar stämma överens med det empiriska underlaget vi har fått fram. 

Under intervjun med butikschefen, butikschefen och säljare 1 framgick det tydligt att de 

tycker det är viktigt med ett trevligt bemötande och att sätta kunden i fokus, de ansåg även att 

relationerna mellan de anställda är mycket viktigt och något som syns utåt sätt. Säljare 1 

påpekade även att relationer är mycket viktig del i marknadsföringen. Vi instämmer och kan 

identifiera att om kunden inte blir trevligt bemött kommer det inte leda till någon relation och 

heller inte någon positiv marknadsföring. Vi kan tycka oss se att kundkännedom förenklar 

tillämpningen av kommunikationsverktyg.  

5.4.4 Värdeupplevelsen  

 

Grönroos (2008) hävdar att det numer inte ligger konkurrenskraft i produkten i sig utan i allt 

omkring den. Säljare 1 sa att genom att sätta kunden i fokus skapar de ett värde för dem. Han 

förtydligade detta med att säga att kunden är kung. Vi kan identifiera uttalade om att det inte 

ligger någon konkurrenskraft i produkten utan i hur kunden behandlas. Idag anses inte värdet 

komma från själva produkten efter transaktion utan värdet skapas under relationsförloppet 

förklarar författaren. Dagens marknad är enligt Grönroos (2008) väldigt konkurrenskraftig 
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vilket leder till att företagen slåss om att få kundernas uppmärksamhet och pengar. Säljare 2 

påpekar att en bra service är en faktor som ökar kundens värde.  Zeithaml & Bitner (2003) 

understryker att kunden föredrar att göra affärer med en och samma företag i letandet efter 

värdeskapande. Grönroos (2008) betonar att kunden är en aktiv deltagare vilket gör att de 

själva skapar individuella upplevelser. Blomqvist et al. (2004) stödjer yttrandet och hävdar att 

kunden i allra högsta grad kan påverka var, hur och när värde skapas. Vice butikschef menar 

att de säljer en upplevelse utifrån produkten dock betonar han att upplevelsen är ett värde 

dock är detta subjektivt därför styrker det Blomqvist et al (2004) uttalande om att kunder 

själva kan vara med att skapa värde. Storbacka & Lehtinen (2000) och Hultén et al. (2006) 

markerar särskilt att kundrelationer styrs av emotionella aspekter. Vice butikschef gör det 

klart att emotionella anknytningar är något som förekommer. Framförallt bland 

stamkunderna. Vi instämmer med författarnas argument om att säljaren måste komma åt 

kundens hjärta samt att beröra kundens känslor för att ge dem ett bra intryck vilket underlättar 

relationsbygget. Vi tycker oss kunna se att företaget vi har studerat erbjuder sina kunder ett 

emotionellt värde. De bemöter kunderna på ett exemplariskt sätt och vi tror att det är en stark 

konkurrensfördel.  

 

Gummesson (2006) markerar att relationen mellan kund och leverantör har idag stor betydelse 

för kundens totala värdeupplevelse. Chan et al. (2010) påvisar att företaget bör skapa 

marknadsföringsstrategier som ger värde åt kunden. Säljare 1 markerar att man alltid bör 

lyssna till kunden samt att vara tillmötesgående. Han nämner även att vissa kunder 

återkommer till en och samma säljare när de handlar. Vi kan tycka oss se att relationen 

kunden skapar med säljarna höjer kundens totala värdeupplevelse. Grönroos (2008) 

poängterar att när kunden integreras med företaget genereras värde i kundens aktiviteter och 

processer. Kunden använder varorna i sina dagliga aktiviteter på ett sätt som innebär att värde 

formas och att kunden vid någon tidpunkt inser att det stöd som varan bidrar med skapar 

positiva resultat. Säljare 4 sa att värdet uppstår när kunden återkommer. För kunden växer 

värdet då. Men om ja har sålt fel produkt till kunden så minskar ju värdet efter köpet. Och 

även om kunden efter köpet får en AHA-upplevelse, och säger ”Jaha, kunde jag göra såhär 

med den här produkten. Det visste jag inte. På så sätt växer värdet. 

 

Ling et al. (2010) belyser att företag bör skapa marknadsföringsaktiviteter som ska gynna 

kundens värde. Säljare 1 betonar att man bör ha förståelse för kundens problem. Vice 

butikschef sa att behovsanalyser ska göras för samtliga kunder. Ling et al. (2010) understryker 

även att alla kunder inte har lika mycket värde för företaget. Grönroos (2008) instämmer och 

hävdar att chefer bör ha god kännedom om vilka relationer som är en värdefull tillgång. 

Vidare menar Grönroos (2008) att en långvarig relation är mer lönsam. Säljare 1 framför att 

företaget inte värderar kunder på olika sätt. Han poängterar något mycket viktigt, en ny kund 

kan bli en bra kund i framtiden därför behandlas dem lika. Vi kan tycka oss identifiera att 

varje ny kund har potential till att bli en återkommande kund om den blir bemött på ett 

exemplariskt vis. Av den orsaken håller vi inte fullständigt med Ling et al. (2010) och 

Grönroos (2008) resonemang.  
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6. Slutsats och diskussion  
 

___________________________________________________________________________ 

 

Avslutningsvis presenteras slutsats och diskussion. Vi inleder med att sammanställa tendenser 

som visat sig under studiens gång. Forskningsfrågorna och syftet kommer att besvaras och en 

diskussion kommer framföras. Vi avslutar med att ge rekommendationer till företaget samt så 

kommer en allmän diskussion föras om RM:s betydelse i hemelektronikbranschen i 

förhållande till andra branscher.   

__________________________________________________________________________ 

  

6.1 Tendenser 

 

I och med att konkurrensen bland företag hårdnar intas ständigt nya affärsfilosofier i 

företagsekonomivärlden. Detta för att företagen ska hitta nya sätt att vinna 

konkurrensfördelar. En av de nya metoderna är relationsmarknadsföring vars syfte är att skapa 

relationer till kunder men även behålla befintliga kunder istället för att på frekvent basis 

skaffa nya. Under studiens gång har det tydligt framgått att begreppen relationer och 

marknadsföring mer eller mindre alltid har funnits dock inte med benämningen 

relationsmarknadsföring.  

 

Nedan följer en sammanställning över mönster som visat sig under uppsatsens gång.  

 

 Studien har visat att de teoretiska begreppen vi har behandlat används praktiskt sätt 

men inte i de teoretiska termerna.  

 Studien har visat att relationer mellan företag och säljare verkar vara vanligt 

förekommande i hemelektronikföretaget. 

 Studien har visat att utförda behovsanalyser är högt prioriterade i 

hemelektronikföretaget. 

 Studien har visat att service är en viktig faktor för relationsmarknadsföring.  

 Studien har visat att traditionell marknadsföring inte kan ses som den enda bidragande 

faktorn till att relationer skapas.  

6.2 Problemformulering 

 

Vi kommer följaktligen besvara forskningsfrågorna som ställdes i kapitel 1. 

 

 Hur kan ett företag i hemelektronikbranschen arbeta med relationsmarknadsföring? 

 

I och med att det finns en mångfald av samma typ av butik kan vi identifiera 

relationsmarknadsföring som en konkurrensfördel. Studien är baserad utifrån ett företag och 

vi har sett att innebörden av relationsmarknadsföring har haft en rimlig påverkan på företaget, 

dock inte alltid medvetet och heller inte i de teoretiska termerna. Vår studie visar att butiken 

ser relationer som en vital del för att få lojala, återkommande och trogna kunder. Detta är 

även teoretiskt sätt ord som präglar fenomenet relationsmarknadsföring. Företaget arbetar 

med att få kunderna att känna tillit och förtroende. Ärlighet är en faktor som prioriteras högt 
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bland de anställda. Kunderna ska bli väl bemötta och få den hjälp de behöver samt att få den 

produkt som bäst passar kundens behov och detta genomförs av behovsanalyser. Genom en 

behovsanalys får kunden en skräddarsydd produkt. Vi tror att det är viktigt att personalen ska 

ta kontakt med kunderna så fort de går in i butiken. Säljarna bör se möjlighet till en utveckling 

av relationer i varje kund. Vi har efter studiens framställning insett att de traditionella 

marknadsföringsmetoderna inte är bidragande faktorer till relationsmarknadsföring. 

Traditionell marknadsföring kan vi identifiera som metoder i exponeringssyfte. Det som utgör 

relationsmarknadsföring har visat sig vara interaktioner mellan kund och säljare. Företaget 

bör göra kunderna nöjda så att de i sin tur marknadsför butiken för andra. Vi kan tycka oss se 

att positiv ”word-of-mouth” är resultatet av en lyckad relation. Säljarna bör förstå att de bär 

ett stort ansvar när det kommer till att skapa relationer. Därför är det viktigt för säljarna att 

inneha den kompetens som krävs för att tillfredställa kundens behov. Butiken använder sig av 

medlemskort vilket även det är ett bevis på att de försöker skapa en relation till kunden. 

Medlemskortet är en exemplarisk metod eftersom att kunden knyter ett band till företaget via 

kortet. Medlemskortet ger kunden speciella förmåner och rabatterade priser men ger även 

företaget möjlighet att få tillgång till en kunddatabas.  

 

Vi kan tycka oss se att transaktionerna i företaget kan utvecklas till relationer för en mer 

hållbar långsiktig marknadsföringsstrategi. Det första som kan göras är att samtliga kunder 

ska få uppmärksamhet. Varje kund som går in i butiken bör bli tillfrågad om hjälp trots att 

denne kanske redan vet vad de ska ha och inte är ute efter en relation. Även försäljning av 

försäkringar gör att kunden kommer tillbaka för eventuella produktfel. Detta gör att relationen 

förlängs. Därför bör varje berättigad kund tillfrågas om en sådan. Medlemskortet är även det 

en metod som gör att kunden skapar en relation till företaget. Att värva medlemmar är därför 

en viktig del i relationsarbetet. De anställda bör skapa en interaktion med varje kund för att 

sedan skapa en dialog med kunden. Ett första bra intryck kan leda till att kunden skapar en 

relation till företaget i framtiden. Genom kompetens kan företaget stärka förtroendet.  Det är 

viktigt att en organisation arbetar enhetligt mot samma mål. Relationsmarknadsföring bör 

erkännas som en genomgripande affärsstrategi som involverar samtiga i företaget. Det som är 

viktigast men ändå väldigt elementär i företagsvärlden är att säljarna ska vara ”trevliga”. Vi 

anser att vårt studieobjekt kan komma långt med relationsskapandet och marknadsföringen 

genom att bemöta varje kund på ett trevligt sätt.  

 

 Vilken betydelse har CRM för ett företag i hemelektronikbranschen? 

 

CRM är ett system med olika funktioner där ibland IT-funktioner för att erhålla 

kunddatabaser. CRM fokuserar även mycket på kundvård vilket vi efter vår studie insett är en 

mycket relevant del i relationsmarknadsföring. Relationsmarknadsföring fokuserar snarare på 

själva relationen med kunden och är en av de funktioner som utgör CRM. Utan välutvecklade 

CRMstrategier tror vi att relationsmarknadsföring inte kan nå sin fulla funktion. CRM:s 

betydelse för vårt fallstudieobjekt tycker vi oss kunna se är en väl utformad kunddatabas. 

Kunddatabasen utgör grunden för vidare relationsorienterade strategier. Medlemskorten som 

företaget erbjuder är en metod att få in viktig data. Vi kommer sammanfatta CRM:s betydelse 

för relationsmarknadsföring i modellen nedan. Modellen beskriver processen att skapa en 

relation mellan företag och kund. Begreppen i modellen har vi valt därför att vi kan tycka oss 

se att dem utgör byggstenarna i relationsmarknadsföring.  
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Figur 6: Egen modell (2010) 

 

Det första steget utgörs av ett CRM steg som vi väljer att se som ett IT-stöd, det vill säga en 

metod som ger företaget en kunddatabas. Vårt fallstudieobjekt använder sig av medlemskort 

som ger företaget möjlighet till att erhålla kunddata. Genom en kunddatabas kan de nå ut med 

sin marknadsföring till rätt segment. Målet är att aktiviteterna ska påminna kunden om att 

butiken finns samt att få dem att besöka butiken.  Pilen i rutan beskriver att företaget arbetar 

för att nå ut till kunderna. Steget är bredare och kräver företagsinsatser därefter. När 

konsumenterna har tagit emot meddelandet och besöker butiken utspelar sig interaktioner i 

servicelandskapet. Det första mötet mellan parterna sker i denna fas. I detta steg är det upp till 

säljarena och övrig personal att få kunderna att trivas. Vi kan identifiera att god service och 

social kompetens hos säljarna är den faktor som påverkar interaktionen och gör det möjligt för 

kunderna att ta sig till nästa nivå på modellen.        

 

När kunden har tagits emot av personalen och de har fått den hjälp de behöver utvecklas 

relationen till nästa nivå. Kunden börjar känna tillit för säljaren. Som vi nämnt ovan är 

kompetens en bidragande faktor till att kunden känner förtroende. Fasen sätter kunden i fokus 

och det är säljarnas uppgift att se till att kundens behov tillfredsställs, båda vad det gäller att 

hitta rätt produkt men även upplevelsen kunden erhåller. En nöjd kund påvisar lojalitet vilket 

detta steg har som uppgift att skapa. Målet är att bidra med så nöjda kunder som möjligt med 

hjälp av kompetens, tillförlitlighet och god service. När lojalitet bland kunder har uppnåtts är 

det upp till kunderna att bevisa det gentemot företaget. Därav pilen som visar att kunden 

känner lojalitet för företaget. En återkommande kund är ett bevis på lojalitet.  

 

Relationen har utvecklats ytterligare en fas. Värde är huvudbegreppet i detta steg. När 

relationen har nått denna fas är mycket vunnet men det krävs ytterligare arbetet från företagets 

sida att bygga relationen starkare och det görs med hjälp av att skapa värde för kunden. Vår 

uppfattning är att företaget ska ge kunden ett värde utifrån själva produkten och vi anser att 

tidigare nämnda faktorer följer med in i fasen som en del av helheten. När den lojale kunden 

gör ett återbesök blir denne igenkänd. Exempelvis kan de föra en diskussion om kundens 

tidigare köp vilket framgick på intervjun. Vår synpunkt är att det ger ett värde för kunden, den 

är någon, den är igenkänd. Det påvisar att företaget månar över sina kunder. Vi anser att detta 
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steg går hand i hand med lojalitetsfasen, då service, social kompetens och bemötande kan ge 

kunderna ett värde utöver produkten.  

 

När kunden gått igenom de tre understa faserna och erhållit lojalitet och värde har det skapats 

något som benämns relationskvalitet. En viktig faktor för att uppnå relationskvaliteten är 

interaktionen mellan parterna. När kunden upplever relationskvalitet speglas det ut till 

företaget på flera sätt. Ett av dem är att kunden inte har något emot att betala mer vilket 

betyder att de blir mindre känsliga för konkurrenter som erbjuder bättre priser. Det läggs 

mycket fokus på mötet mellan säljaren och kunden och vi anser att detta är den sista fasen 

som behövs för att en relation ska ha skapats. De fyra understa stegen har tillsammans bildat 

relationsmarknadsföring. En relation har skapats genom ett ”givande och tagande” mellan 

företag och kund.  

6.2.1 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka och klarlägga relationsmarknadsföring som ett 

verktyg i ett företag inom hemelektronikbranschen, samt ta reda på betydelsen av CRM, 

service management och relationer för företaget. Detta är inget som har kunnat besvaras med 

ett konkret svar utan snarare ett bredare svar med ett djup som gett oss förståelse över hur det 

rent praktiskt kan gå till väga. Det finns möjligheter för företaget att tillämpa 

relationsmarknadsföring som verktyg i realiteten.  

 

Studien har visat att det förekommer relationer mellan säljare och kund i företaget men att det 

inte ses som något direkt marknadsföringsverktyg. Genom att erkänna metoden som ett 

relationsorienterat marknadsföringsverktyg kommer företaget långt på. Dock kan vi inte 

identifiera relationsmarknadsföring som en patentlösning för hemelektronikföretaget. Vi tror 

inte det går att endast använda relationsmarknadsföring som strategi då företaget måste ha 

skapat relationer för att någon marknadsföring ska ske. Därför kan inte de traditionella 

kommunikationsverktygen i företaget uteslutas helt trots att vi inte kan identifiera den 

traditionella marknadsföringen som en bidragande faktor till relationsmarknadsföring. 

Hemelektronikföretaget bör inte förkasta dessa utan istället inleda marknadsföringsarbetet 

med de grundläggande metoderna för att synas men sedan avancera kommunikationen med 

relationsmarknadsföring. En förutsättning för relationsmarknadsföring är att relationer måste 

skapas för att relationsmarknadsföring ska nå sin fulla funktion. Vi tror att 

relationsmarknadsföring kan fungera idealiskt först när företaget fått lojala kunder, som 

återkommer och som har skapat en relation till någon av säljarna som arbetar på företaget. Vi 

ser det som att det är frontlinjens uppgift att bilda relationsmarknadsföring vilket till en viss 

del kräver decentralisering av företaget där säljarna har handlingsfrihet. Extern RM är inget 

ledningen kan sköta själva eftersom det inte är dem som har daglig kontakt med kunderna. Vi 

kan tycka oss se att betydelsen av CRM för hemelektronikföretaget är rimlig. De erbjuder 

medlemskort vilket kan ge dom en omfattande kunddatabas. Vi kan identifiera ett 

välfungerande IT-system som grund för att företaget ska kunna arbeta med CRM. Vi kan 

igenkänna att CRM kan få en ännu större betydelse för hemelektronikföretaget om de börjar 

arbeta mer på individnivå och utveckla relationsorienterade strategier på individnivå. 

Affärsstrategin är kundinriktad vars fokus ligger på att hantera befintliga relationer vilket bör 

ses som en bas för att kunna satsa på relationsmarknadsföring. 

 

 

Studien har visat att relationer mellan säljare och kund har en stor betydelse för företaget. Det 

har bland annat visat sig att kunder väljer att gå tillbaka till exakt samma säljare i företaget. 
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Relationerna bör vårdas och utvecklas för mer långsiktigt hållbara strategier. Företaget bör 

inse vikten av att behålla redan befintliga relationer och se det som potentiell men även gratis 

marknadsföring. Studien har visat att service management har en omfattande betydelse för 

hemelektronikföretaget. Våra respondenter har alla tryckt på ”bra service” med orden trevligt 

bemötande och tilltro. I nuläget kan vi tycka oss se att service management i företaget står för 

det trevliga bemötande och interaktionerna mellan säljarna och kunderna vilket vi ser som en 

form av tjänst som kunderna erhåller. Eftersom företaget ses som ett tjänsteföretag inom 

handeln är de tilläggande tjänsterna en del av deras service management. Men vi kan tycka 

oss se att det kan förbättras och att de tilläggande tjänsterna så som försäkringar, krediter, 

hemkörning, installationer, bör integreras mer i arbetsmetoderna och ses som bidragande 

faktorer för en bättre service, men även för att få ett mer avancerat service system.  

6.3 Rekommendationer 

 

Vår studie har visat att traditionella marknadsföringsmedel används vid marknadsföring av 

hemelektronikföretaget. För att företaget ska bli mer relationsorienterade är vår 

rekommendation tillämpning av individanpassad marknadsföring. Genom en kunddatabas får 

företaget stora möjligheter och kan således ta del utav viktig kunddata. Exempelvis bör de 

kunder som handlar från vissa avdelningar erhålla erbjudanden som gäller endast det. Vår 

rekommendation är att marknadsföringen bör anpassas efter de olika delsegmenten för att 

skapa bättre förutsättningar för relationsmarknadsföring.   

 

Relationsmarknadsföring i hemelektronikbranschen tror vi är något som kommer att bli 

vanligare i framtiden. Det har visat sig att företag i hemelektronikbranschen har ett antal 

säljare som alla har ansvar för olika avdelningar. De besitter ofta produktkompetens som 

konsumenter ibland saknar. Kunderna är på sätt och vis många gånger i ett 

beroendeförhållande med säljarna i hemelektronikföretaget. De förlitar sig på säljarna och det 

kan vi tycka ökar möjligheten för relationsskapande. Vi kan identifiera aspekterna som tydliga 

distinktioner som skiljer vår bransch från andra branscher därav relationsmarknadsföringens 

potential i branschen. Det förekommer också även stora och relativt dyra köp i 

hemelektronikföretagen detta gör att kunderna känner sig säkrare i en säljarens närvaro och 

vill skapa en relation för att underlätta konsumtionen. Till skillnad från till exempel 

klädbranschen som vi ser är mer transaktionsinriktade så har studien visat att 

hemelektronikbranschen fortfarande har kvar det traditionella säljandeperspektivet. 

Hemelektronikkedjorna är många och konkurrensen hård och åtgärderna för att skapa 

relationer kan vi identifiera som ganska krävande därför bör befintliga kunder prioriteras. 

Nämnas bör även att hemelektronikbranschen till skillnad från andra branscher erbjuder 

många tilläggande och renodlade tjänster så som försäkringar, produktservice, 

produktsupport, installationer, hemkörning och så vidare. Dessa moment kräver interaktioner 

som i sin tur leder till relationer som inte nödvändigtvis behöver vara närvarande utan kan 

vara virtuella som vi även rekommenderar för vidare forskning.  
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8. Bilagor 
 

Bilaga 1, intervjufrågor  

 

Relation/Transaktion  

 

1. Hur skulle du definiera relation samt transaktion i butiken?  

2. Anser du att både dessa typer av relationer förekommer? Vilket är det vanligast 

förekommande? 

3. Hur främjas ni respektive kunden av relationen?  

4. Hur arbetar ni för att stärka relationen till kunden? 

5. Hur gör ni för att skapa långsiktiga relationer? 

6. Lägger ni mest fokus på att behålla befintliga kunder samt att skapa relationer till 

dessa eller satsar ni på att etablera nya kunder? 

7. Hur underhåller ni era relationer?  

8. Hur gör ni för att utveckla transaktioner till relationer?  

 

Kundvärde 

 

1. Vilket värde anser du att ni ger era kunder utöver produkten?  

2. Hur gör ni för att kunderna ska få det värdet? 

3. På vilket sätt skiljer ert värde er från konkurrenterna? 

4. Värdesätter ni kunder på olika sätt – till exempel stamkunder?  

5. Hur ställer du dig till kundvärde? Anser du att kunden får ett värde direkt efter att han 

har köpt produkten. Eller anser du att det är en processen för att kunden ska känna 

värde? Förklara gärna utförligt.  

6. Kan du nämna någon situation där du anser att vissa kunder har större värde än andra? 

 

Lojalitet  

 

1. Anser ni att det är viktigt med lojala kunder? Utveckla.  

2. Vad tror ni är orsaken till varför era kunder är lojala 

produkterna/varumärkena/butik/personal osv. ? 

3. Anser ni att era kunder har en emotionell anknytning till er?  

4. Hur löser du situationen när en kund har förlorar lojaliteten till företaget? 

5. Hur hanterar ni klagomål?  
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6. Om ni vet sedan tidigare att en kund är väldigt lojal mot er och handlar mycket jämfört 

med en annan kund som inte alls köper lika mycket. Behandlas dessa olika? Har de 

samma värde?  

 

Relationer tar form  

1. Anser ni att era kunder skapar en form av relation med säljaren eller frontpersonalen? 

2. Vilka värdeord kan karaktärisera era kunder kontinuitet eller komplexitet? 

3. Anser ni att ni marknadsför er själva när kunden kommer i kontakt med 

servicelandskap? 

 

Relationskvalitet  

1. Vad är relationskvalité för dig? 

2. Hur gör ni för att skapa relationskvalitet? 

3. Anser du att du bidrar med en bättre kvalité på relationen genom att ha kompetens 

inom ditt område? Utveckla.  

4. Är interaktioner något ni ser som en central faktor i ökad relationskvalité? 

 

Marknadsföringsaktiviteter 

1. Vilka marknadsföringsaktiviteter använder ni? 

2. Ser du att interaktionen mellan säljarna/frontlinje och kunden är en vikig del i er 

marknadsföring 

3. Vilken roll har säljarna i er relationsmarknadsföring? 

4. På vilket sätt marknadsför ni er när kunden kommer i kontakt med service landskapet? 

5. Hur arbetar ni för att kunden ska bli er partner så att denne sprider positiv information 

om er? 

6. Tänker ni på att er marknadsföring ska stärka relationen mellan kund och företag? 

Utveckla.  

 

Service management  

1. Hur kan du arbeta för att förbättra kundens möte med personalen? 

2. Vad kan få kunden att uppleva en bättre service? 

3. Hur viktigt tror du det är att beröra kundens emotionella del? 

4. Hur kan kunden påverkas av det?  

5. På vilket sätt tycker du att ni kan klassas som ett tjänsteföretag inom handeln?  
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6. Anser du att service har fått en ny definition idag? (Kan du se klara skillnader på hur 

ni arbetade med service för flera år sedan jämfört med idag) 

7. Hur kan serviceperspektivet användas för att kunderna ska komma till er istället för 

konkurrenterna?  

8. Vad har serviceperspektivet för roll när det kommer till kundrelationerna? 

Segmentering  

1.  Vad gör ni för att kunderna ska känna att de tillhör ett eget segment? 

2. Eftersom att det finns homogena produkter hur gör ni för att kunden ska känna att 

produkten är anpassad för just denne? På vilket sätt tror du att det är viktigt för 

kunderna att känna att de tillhör ett specifikt segment?  

3. På vilket sätt anpassar ni erbjudanden efter den enskilde individen?  

4. Om du hjälper en kund, från ett igenkänt segment, behandlar du denna individuellt 

eller utgår du från att alla kunder inom det segmentet tänker på liknande sätt?  

5. Anser du att ni anpassar marknadsföringen efter segmenten? 
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