
MÄLARDALENS HÖGSKOLA  Seminariedatum 
Akademi: HST  2008-06-04   
Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 HP 
Kurskod: EFO225 
Handledare: Claes Jonsson 

Grupp 1960: 
Per Bodlund 830921 
Roderik Elfström 810323 
 

 

 

 

 

Intersport & Skiljebo SK 
Ett vinnande samarbete? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÄLARDALENS HÖGSKOLA KANDIDATUPPSATS I FÖRETAGSEKONOMI, 15 HP 
VT 2008  EFO225 
 

 

 

 

2 

 

Sammanfattning 
 
Seminariedatum: 2008-06-04 
 
Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 Högskolepoäng 
 
Handledare: Claes Jonsson 
 
Författare: Per Bodlund 1983  Roderik Elfström 1981 
 pbd04002@student.mdh.se rem03001@student.mdh.se
 Västerås  Västerås 
 
Nyckelord:  Relationsmarknadsföring, engagemang, förtroende, kommunikation, 

relationer, lojalitet. 
 
Titel: Intersport & Skiljebo SK.  Ett vinnande samarbete? 
 
Problem:  Sponsring är en viktig marknadsföringskanal för näringslivet och en 

viktig inkomstkälla för det svenska föreningslivet. Det är därför viktigt 
att relationen mellan sponsor och sponsortagare fungerar och att 
sponsorerna får ut vad de förväntar sig av samarbetet. Intersport och 
Skiljebo SK (SSK) har sedan många år tillbaka ett sponsrings- och 
samarbetsavtal. Intersport sponsrar SSK med utrustning och pengar mot 
att de får agera som återförsäljare/leverantör till föreningen samt att de 
hoppas få föreningens medlemmar som lojala kunder. De vet i dagsläget 
inte det exakta resultatet av samarbetet och är intresserade av att ta reda 
på om föreningens medlemmar är lojala kunder hos dem. De vill också 
stärka relationen till föreningen och deras medlemmar. För att kunna ta 
reda på hur de kan stärka relationen till SSK och medlemmarna i 
föreningen måste undersökningen visa hur det ser ut idag. 

 
Syfte:  Syftet med undersökningen är att beskriva och analysera relationerna 

mellan Intersport, SSK och SSK:s medlemmar utifrån attributen 
kommunikation, förtroende och engagemang. Dessa tre attribut är mycket 
viktiga beståndsdelar i en relation. Vidare är syftet att ta reda på om 
samarbetet leder till en ömsesidig lojalitet mellan Intersport och SSK 
respektive en köplojalitet mellan Intersport och SSK:s medlemmar.  
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Metod:  För att kunna beskriva och analysera relationerna och för att ta reda på 
om det finns en lojalitet används ett något annorlunda angreppssätt där vi 
frågade alla tre inblandade parter. Det är alltså en triad av relationer där 
varje relation undersöks utifrån ovan givna attribut. För att få fram svar 
på hur det förhåller sig i relationerna används intervjuer för Intersport 
och SSK. För att få fram SSK:s medlemmars åsikter görs en 
enkätundersökning. 

 
Resultat:  Undersökningen visar att det finns brister i relationerna och att 

köplojaliteten mellan SSK:s medlemmar och Intersport är lägre än 
förväntat. Den ömsesidiga lojaliteten mellan Intersport och SSK som 
förening är dock mycket hög.  
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Abstract 
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Level: Bachelor thesis in business economics, 15 Swedish credits 
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Authors:  Per Bodlund    Roderik Elfström  
 1983 Västerås   1981 Västerås 
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Keywords:   Relationship marketing, commitment, trust, communication, connected 

relationship, loyalty.  
 
Title: Intersport and Skiljebo SK. A winning collaboration? 
 
Problem:  Sponsorship is an important marketing channel for the business world 

and an important income source for the Swedish sports associations. It is 
therefore important that the relationship between the sponsor and the 
sponsorship receiver is working and that the sponsors get what they 
expects of the collaboration. Intersport and Skiljebo SK (SSK) has since 
many years back a sponsor and collaboration deal. Intersport is giving 
SSK club equipment and money so they in return can be the retailer and 
supplier to the club and their members. Intersport hope this collaboration 
will lead to loyal SSK customers. Intersport does not know the exact 
result of the collaboration so they are interested to found out if the club 
members are loyal customers or not. Intersport wants to strengthen the 
relationship with the club and their members. To be able to do this they 
have to found out, with the help of this research, how the situation looks 
today. 

 
Purpose:  The purpose with the research is to describe and analyze the relationships 

between Intersport, SSK club and their members on the basis of the three 
attributes communication, trust and commitment. These three attributes 
are all very important parts in a relationship. The purpose is also to found 
out if the collaboration is leading to a mutual loyalty between Intersport 
and SSK club and respectively a buying loyalty between Intersport and 
SSK club members. 
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Method:  To be able to describe and analyze the relationships and to see if there is 
a loyalty, a rather unusual approach is used were, we ask all three 
involved parties. It is a triad of relationships where every relation is 
investigated on the basis of the before mentioned attributes. Interviews 
were done with Intersport and SSK club to get an answer how the 
relationship is working. A survey was done to see what opinion SSK club 
members had about the relationships.  

 
Result:  The research show that there are some flaws in the relationships and the 

buying loyalty between SSK members and Intersport is not as high as 
Intersport maybe expected. The mutual loyalty between Intersport and 
SSK club is however very high.  
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1. INLEDNING 
Sponsring och olika former av samarbeten med näringslivet är en viktig inkomstkälla för 
svenska idrottsföreningar. För näringslivet är sponsring och samarbetsavtal med 
idrottsföreningar ett attraktivt sätt att marknadsföra och öka sin omsättning på. Det svenska 
föreningslivet är beroende av sponsring och det är därför viktigt att relationen mellan sponsor 
och sponsortagare fungerar. Tidigare var det vanligt med sponsring i form av ren välgörenhet 
från företagens sida. Numera krävs dock allt större motprestationer från sponsortagarnas sida. 
Företagen lägger stora summor på sponsring och vill få något tillbaka på det de investerar. 
Det är därför av stort intresse att granska om sponsorerna får den effekt som de förväntar sig 
av sponsringen (Roos & Algotsson, 1996; Grönkvist, 1999). 

Intersport i Västerås har ett sponsrings- och samarbetsavtal med SSK, en fotbollsförening i 
Västerås. Föreningen har den största ungdomssektionen i Västmanland med ca 1000 aktiva 
medlemmar och är därför av stort ekonomiskt intresse för Intersport. Avtalet mellan parterna 
bygger på att Intersport sponsrar SSK med utrustning till representationslagen mot att i utbyte 
få synas som officiell sponsor samt att de räknar med att knyta till sig föreningens medlemmar 
som kunder i och med samarbetet. För att ytterligare verka för att så blir fallet ger de 
medlemmarna en bonus när de handlar på Intersport. Det kräver dock att medlemmarna har ett 
Intersport clubkort, ett kort de får när de går med i Intersports kundklubb och som alla som 
handlar på Intersport får möjlighet till (Intervju med Hans Stenholt, Intersport Västerås, 9 
april 2008). 

Medlemmarna i SSK kan även koppla detta kort till SSK som förening vilket gör att även 
föreningen får en procentuell bonus på varje inköp medlemmarna gör. Målet med samarbetet 
är att alla parter ska vinna på det, SSK genom att erhålla utrustning till representationslagen 
utan kostnad och en total bonus på allt medlemmarna handlar för hos Intersport när de kopplat 
Intersport clubkortet till SSK som förening. Medlemmarna vinner på samarbetet genom att de 
får en procentuell bonus på allt de handlar hos Intersport. Den totala bonus SSK får av varje 
inköp medlemmarna gör, går också tillbaka till medlemmarna i form av ekonomiska bidrag 
från SSK till varje enskilt lag i föreningen. Vidare vinner Intersport på samarbetet då de syns 
offentligt och därigenom lockar kunder, samt att SSK: s medlemmar förväntas göra sina inköp 
i företaget och därmed öka den totala omsättningen (Intervju med Hans Stenholt, Intersport 
Västerås, 9 april 2008). 
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1.1 Problem 

Intersport vet i nuläget inte det exakta resultatet av samarbetet och är mycket intresserade av 
ta reda på detta. Får de den respons de förväntat sig av föreningens medlemmar genom att de 
handlar i deras butiker? Det finns i nuläget inget enkelt sätt att ta reda på om så är fallet. Det 
går inte med hjälp av Intersports redan befintliga data och statistik att urskilja ett resultat av 
samarbetet. Eftersom clubkortet inte är unikt endast för SSK: s medlemmar, och eftersom inte 
alla medlemmar som handlar på Intersport har kopplat kortet till föreningen, är det svårt att få 
reda på om medlemmarna är lojala mot Intersport. Det är därför mycket intressant med en 
utredning av detta slag. Intersport vill få klart för sig om det finns några brister i relationerna 
dels mellan Intersport och SSK, men också mellan SSK och dess medlemmar. När de har 
denna vetskap kan de eventuellt få ut mer av samarbetet. För att göra detta studerade 
utredarna relationerna mellan dessa tre parter, alltså tre enskilda relationer. Utgångspunkten är 
en triad av relationer. Denna triad bryts sedan ner i enskilda relationer, för att till sist studera 
varje enskild relation utifrån attributen kommunikation, förtroende och engagemang för att 
utreda om det finns en köplojalitet respektive ömsesidig lojalitet mellan parterna. Fokus ligger 
på att granska relationen mellan Intersport och SSK: s medlemmar, då medlemmarna är den 
primära målgruppen för undersökningen. Varför undersöks då tre olika relationer när det är 
relationen mellan Intersport och SSK: s medlemmar som är i fokus? Undersöks endast 
relationen mellan Intersport och medlemmarna i SSK riskerar utredningen att missa vari 
problemet egentligen ligger. Kanske förhåller det sig så att det är i relationen mellan SSK och 
Intersport som problemet ligger, eller i relationen mellan SSK och föreningens medlemmar. 
Det är som tidigare nämnts en triad av relationer och undersöks endast en av relationerna i 
triaden är sannolikheten stor att problemet inte hittas. Det är viktigt att granska alla tre parter 
hur det förhåller sig för att ge en så rättvis bild som möjligt av situationen (Intervju med Hans 
Stenholt, Intersport Västerås, 9 april 2008). 

1.2 Problemformulering 

• Är SSK: s medlemmar lojala mot Intersport och handlar i deras butiker och i så fall i 
vilken utsträckning? 

• Fungerar kommunikationen mellan parterna och vet föreningens medlemmar om vilka 
erbjudanden och förmåner Intersport erbjuder? 

• Finns det ett förtroende mellan parterna? 

• Engagerar sig Intersport och SSK i samarbetet samt för att få föreningens medlemmar 
att handla i Intersports butiker? 
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1.3 Syfte 

Syftet med undersökningen är att beskriva och analysera relationerna mellan Intersport, SSK 
och SSK: s medlemmar utifrån attributen kommunikation, förtroende, och engagemang. 
Vidare är syftet att ta reda på om samarbetet leder till en ömsesidig lojalitet mellan Intersport 
och SSK respektive en köplojalitet mellan Intersport och föreningens medlemmar.  

1.4 Målgrupp 

De som främst kommer att dra nytta av utredningen är Intersport i Västerås. De kommer 
genom denna utredning att få ett underlag för beslut om hur de kan få ut mer av samarbetet än 
vad de får idag. Även SSK kan dra nytta av utredningen. De kan i denna se vad de kan 
förbättra i sin relation både till Intersport och till sina egna medlemmar för att få ut mer av 
samarbetet. 

1.5 Disposition 

Kapitel ett ger läsaren en introduktion till ämnet och leder in läsaren i uppsatsen. Här 
tydliggörs vad uppsatsen behandlar och varför ämnet är intressant. Kapitel två presenterar den 
teoretiska referensramen för uppsatsen. Här redogörs för med vilka verktyg undersökningen 
behandlar problemet. Kapitel tre behandlar den metod som använts i undersökningen. Här 
redogörs för hur utredarna har gått tillväga för att komma fram till resultat och slutsats. 
Kapitel fyra visar resultatet av undersökningen. I kapitel fem analyseras resultatet med hjälp 
av den teoretiska referensramen vilket resulterar i en slutsats i kapitel sex. Där ges också 
rekommendationer till Intersport om hur de kan göra för att stärka relationen till SSK och 
föreningens medlemmar, samt förslag på ämnen för vidare forskning.   

1.6 Avgränsningar 
Avgränsningar har gjorts i undersökningen beträffande valet av medlemmar i SSK. Av de 
totalt ca 1400 medlemmarna i SSK har utredarna valt att avgränsa sig till att endast studera de 
ca 1000 aktiva medlemmarna i föreningen. De övriga ca 400 medlemmarna är ej aktiva 
medlemmar och förväntas därför inte heller handla sportutrustning i lika stor utsträckning som 
de aktiva.  
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2. TEORI 

Teorikapitlet redogör för de verktyg som används i undersökningen. Till en början redogörs 
allmänt för vad relationer och relationsmarknadsföring är och betydelsen av goda relationer. 
Därefter presenteras mer ingående relationens beståndsdelar utifrån teorin och utredarnas 
egen definition. Kommunikation, förtroende och engagemang definieras och förklaras 
ingående. Dessa tre begrepp presenteras som huvuddeterminanter i uppbyggnaden av lojalitet 
med utgångspunkt i tidigare forskning. Även sambandet och kopplingen mellan dessa tre och 
lojalitet förklaras. Vidare presenterar teorikapitlet vad lojalitet är och olika definitioner av 
begreppet. Slutligen presenteras nedan en modell över teorin.  

2.1 Relationer och relationsmarknadsföring 

Vi människor bygger det mesta i livet på relationer. Det är allt ifrån relationer med familj och 
släkt till relationer med människor vi knappt känner. Relationer präglar helt enkelt människors 
liv. En relation är en ömsesidig överenskommelse mellan två eller flera människor. Den 
präglas av en interaktion där det krävs att båda parter är aktiva. En av grundpelarna i en 
relation är förtroende. Parterna ska också känna att de båda vinner på en relation, en så kallad 
win-win situation. Under en relation strävar parterna vanligtvis mot ett gemensamt mål som 
de tillsammans kommit överens om (Grönroos, 2002).  

Flera framstående forskare inom ämnet relationsmarknadsföring, bland andra Evert 
Gummesson hävdar att vi gått igenom ett paradigmskifte, från ett transaktionsinriktat sätt att 
se på marknadsföring till ett mer relationsinriktat (Gummesson, 2002). Tidigare stod den 
klassiska marketing mixen i centrum med pris, plats, produkt och påverkan som kärnan för all 
marknadsföring. Relationssynsättet var tidigare bara en mindre del av marknadsföringen. Det 
moderna sättet att se på ämnet är dock med relationsaspekten som en central del och med 
marketing mixen som en del av den övriga marknadsföringen (Blomqvist et al, 2004). 
Framtidens marknadsföring kommer troligen även fortsättningsvis att fokusera på relationer 
(Grönroos, 2002; Gummesson, 2002; m.fl.). Etiska och moraliska värderingar blir allt 
viktigare och ställer allt högre krav på företagen. En av grundtankarna inom 
relationsmarknadsföring är att fokus flyttas från säljaren till kunden, och vidare till relationer 
(Grönroos, 2002). 

Enligt Grönroos (2002) handlar relationsmarknadsföring om att identifiera och upprätta, 
bevara och fördjupa, samt om nödvändigt avsluta relationer med kunder (och andra parter) för 
att kunna uppfylla ekonomiska och andra mål hos alla parter. Detta sker genom att uppfylla 
givna löften. För att lyckas med detta krävs ett arbete utifrån vissa givna utgångspunkter. 
Under det mer transaktionsinriktade synsättet handlade det om att göra snabba affärer och få 
till avslut i form av köp (Blomqvist et al, 2004). Tidigare var det mer vanligt med ett 
kortsiktigt tänkande där priset ansågs vara det viktigaste. När kunden väl hade betalat var 
målet uppfyllt. När fokus istället ligger på relationsmarknadsföring står kunden i centrum. 
Arbetet går ut på att båda parter ska känna att de vinner något på att göra affärer med 
varandra. En så kallad win-win situation eftersträvas. Det handlar om ett långsiktigt tänkande 
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där avslutet på affären ses som början på en varaktig relation. Då transaktionssättet ser mer till 
att skaffa nya kunder handlar relationsmarknadsföring istället mer om att ta hand om de 
kunder man redan har och se till att de är nöjda (Gummesson, 2002). Relationstänkandet 
kretsar mycket kring förtroende (Grönroos, 2002). Det skall finnas ett ömsesidigt förtroende 
mellan säljare och kund. Båda parter skall hålla vad de lovar och på det sättet alltid leva upp 
till förväntningarna. Det är både billigare och mer lönsamt att inrikta sig på de kunder som 
företaget redan har istället för att skaffa nya (Blomqvist et al, 2004). Kunden tenderar också 
att spendera mer desto djupare relationen är. Det är också viktigt att tänka på att nöjda kunder 
agerar som ambassadörer för företaget och rekommenderar det till andra. Vid en stark relation 
blir kunden också mindre priskänslig. Relationsmarknadsföring handlar om att implementera 
ett nytt sätt att tänka i affärer. Rent konkret går det att bygga upp relationer med hjälp av vissa 
strategier. Detta kan ske med hjälp av finansiella belöningar, sociala bindningar, strukturella 
bindningar samt kundanpassning (Grönroos, 2002).  

Enligt relationsmarknadsföringsbegreppets grundare Leonard Berry handlar 
relationsmarknadsföring om att attrahera, upprätthålla och främja kundrelationer. Syftet är 
samtidigt att behålla befintliga kunder och att attrahera nya (Blomqvist et al. 2004, s.20). 
Blomqvist et al, (2004, s.20) påtalar även att relationsmarknadsföring handlar om en filosofi 
där långsiktiga konkurrensfördelar finns som mål genom att utveckla kundrelationer. Eriksson 
och Åkerman (1999, s.15) skriver precis som Blomqvist et al, att relationsmarknadsföring inte 
bara handlar om marknadsföring utan är ett strategiskt konkurrensmedel där företaget, genom 
att stärka relationerna, skapar långsiktiga konkurrensfördelar. Anledningen till att stärka sina 
kundrelationer är att knyta kunderna till företaget och minska företagets kundomsättning. 
Relationerna skapar både mentala och fysiska hinder för kunderna att avbryta samarbetet. Ett 
sätt att knyta kunder till företaget är att ha kunskap om kundens behov, föra en dialog och 
skapa en unik individuell lösning för varje specifik kund. Målet för denna relation är att 
kunden ska uppleva ett värde och blir engagerad vilket leder till en win–win situation 
(Eriksson och Åkerman, 1999, s.15-16). 

Gummesson definierar relationsmarknadsföring som en ”interaktion i nätverk av relationer” 
(Gummesson, 2004, s.14). Det skulle kunna benämnas som ett utbyte av information bland 
flera sammankopplade sändare och mottagare. Enligt Gummesson är den vanligaste 
definitionen av relationsmarknadsföring en variant på temat ”att skapa långsiktiga relationer 
till lojala kunder” (Gummesson, 2004, s.14). Gummessons egen definition är bredare och mer 
generell i syfte att fånga det mest grundläggande i marknadsföringen. Ett annat begrepp inom 
relationsmarknadsföringen är customer relationship marketing (CRM), som är det mest 
använda begreppet. CRM beskrivs ofta som ”en fullständig affärsfilosofi för att utveckla 
lönsamma relationer till lojala kunder”, alltså egentligen samma sak som 
relationsmarknadsföringen har hävdat (Gummesson, 2004, s.14). Dock föredrar Gummesson 
att se relationsmarknadsföringen som marknadsföring och begreppet CRM som tekniker för 
att praktiskt hantera kundrelationer.  
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2.2 Relationens beståndsdelar 

Kommunikation, förtroende och engagemang är alla mycket viktiga beståndsdelar i en 
relation (Ndubisi, 2005; Morgan & Hunt, 1994; m.fl.). Nedan presenteras begreppen närmare. 
Dessa begrepp kommer att vara den teoretiska grunden för undersökningen. 

2.2.1 Kommunikation 

För att lyckas med en relation krävs en god kommunikation, vilket är en av relationens 
viktigaste beståndsdelar. Kommunikationen i en relation är nämligen att kommunicera med 
varandra, antingen via tal eller på annat sätt. Det är en social samverkan med hjälp av 
meddelanden skriver Fiske (1997, s.12). Kommunikation är således ett av huvudbegreppen 
inom relationsmarknadsföringen (Blomqvist 2004, s.59).  

Kommunikation kan vidare beskrivas med hjälp av Shannon och Weavers modell (Fiske, 
1997, s.17; Holm 2002, s.119). Shannon och Weaver menar att kommunikation är en enkel 
linjär process som går ut på att en sändare vill kommunicera med en mottagare (Holm 2002, 
s.119). Processen går till så att den som vill kommunicera sänder ett meddelande med ett 
budskap. Detta budskap ska mottagaren tolka och bearbeta. Detta kan ibland vara svårt då 
budskapet kan vara otydligt eller att brus och oljud har uppstått. Brus eller oljud kan vara 
sådant som stör budskapet i form av andra budskap i omgivningen eller också kan det vara 
brist på engagemang från mottagarens sida som gör att budskapet inte tolkas på det sätt 
sändaren hade för avsikt att kommunicera det. Det kan i princip vara allt runt omkring 
meddelandet. För att lyckas med kommunikationen med mottagaren måste sändaren försöka 
minimera störningarna i mottagarens omgivning. Detta kan ske genom att skapa en relation 
med mottagaren. Med relation menas att sändaren och mottagaren för en dialog med varandra. 
Utmaningen är att få mottagaren att tycka att sändaren står för en bra relation och därför väljer 
bort andra relationer. Det kan vara lätt att skapa en relation men svår att behålla den när 
många sändare gör samma typ av relationsbyggande aktiviteter, som medför att bruset eller 
oljudet ökar, vilket kan leda till ett avstånd igen (Dahlén Lange, 2003, s.61-62). 

Inget kan göras utan kommunikation skriver Ahrnell och Nicou (1998, s.84). De skriver i 
likhet med Fiske (1997) och Holm (2002) att kommunikation handlar om två riktningar, där 
parterna ger och tar. Relationen skapas med kunden i en process, där det finns en sändare och 
mottagare i dialog med varandra. Ahrnell och Nicou (1998, s.84) menar att kommunikation 
har en central roll i ett företags marknadsföring och innefattar alla medel som finns att 
konkurrera med, dvs. olika sätt att kommunicera. Kommunikationen har då som syfte att 
stärka relationen och tala om för mottagaren att det de konsumerar är något positivt skriver 
Ahrnell och Nicou (1998, s.85). 

Det Ahrnell och Nicou (1998) skriver om kommunikation, kan jämföras med vad Grönroos 
(2002, s.307) skriver. Ahrnell och Nicou (1998, s.84-85) beskriver kommunikation som en 
dubbelriktad process där båda parter kommunicerar med varandra. Enligt Blomqvist (2004) 
och Grönroos (2002) är målet att utveckla en dialog med kunder för att informationen ska 
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kunna kommuniceras på bästa sätt. Dialogen i sin tur går ut på att stärka relationen och öka 
företagets kännedom om kundens behov samt att dialogen gör att kunden inte känner sig 
osäker inför kontakten med företaget menar Blomqvist (2004, s.58). Dialogen ersätter mycket 
av den traditionella kommunikationen, där fokus har legat på att masskommunicera med 
många enkelriktat. I likhet med Blomqvist (2004) talar även Fill (2006, s.90) om att föra en 
dialog i dagens informationsmättade marknader. Grunden i dialogen är som tidigare nämnts 
kommunikationen där ett utbyte av information ständigt sker och är en nödvändighet för 
utvecklingen av en relation.  

Dialogen blir således ett verktyg för två parter att nå en gemensam förståelse menar 
Blomqvist (2004 s.59). Fill (2006 s.90) skriver att man skapar ett värde för båda parter genom 
kommunikation. 

Grönroos (2002 s.304) har riktlinjer för hur kommunikationen i ett företag bör ske. Det är 
riktlinjer som består bland annat av att företag ska ha direktkommunikation med personalen, 
dra nytta av word of mouth, kommunicera kontinuerligt, lova vad som är möjligt och övertyga 
med nya löften. 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att ett företags mål med kommunikation bör vara 
att skapa en dialog med kunden, som i sin tur förhoppningsvis leder till en relation. Relationen 
kan då leda till att kommunikation kan ske på bästa sätt, utan att budskapet eller 
informationen misstolkas, vilket annars lätt kan ske i dagens informationsöverflöd. Det går 
alltså att se kommunikation som en cirkel i olika steg, där kommunikation leder till en dialog 
med mottagaren, vilket i sin tur leder till en relation, som sedan medför att budskapet kan 
tolkas. Slutligen leder detta till att kommunikationen besvaras och kommer tillbaka till 
sändaren, och cirkeln därmed sluts.  

2.2.2 Förtroende 

Förtroende är i likhet med kommunikation och engagemang en av relationens viktigaste 
beståndsdelar vilket tidigare forskning inom ämnet visar (Morgan & Hunt, 1994; Grönroos, 
2002; Ndubisi, 2005 m fl.) En lyckosam relation förutsätter att det finns ett förtroende mellan 
inblandade parter och sannolikheten att en part stannar i en relation ökar betydligt då det finns 
ett förtroende. Morgan och Hunt (1994) menar att förtroende finns när en part har tilltro till 
den andra partens reliabilitet och integritet, med detta menas alltså att det finns en tilltro till 
den andra partens trovärdighet och tillförlitlighet. Förtroende har också definierats som en 
vilja att lita på en samarbetspartner vilken man har tilltro till (Moorman et al, 1993). Vidare 
hävdar Morgan och Hunt (1994) att förtroende är en förutsättning för engagemang i en 
relation. Känner kunden eller samarbetspartnern att de har förtroende för ett företag engagerar 
de sig också djupare i en relation. De skriver också att gemensamma värderingar är en nyckel 
till att ett förtroende uppstår. Svensson (2004) skriver att förtroende är en mycket viktig del 
även i triadförhållanden och menar att det går att se förtroende som en följd av en interaktiv 
process i en specifik affärsrelation. För att en kund eller samarbetspartner skall få förtroende 
för ett företag krävs det att ett företag lever upp till de förväntningar som kunden eller 
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samarbetspartnern har. Det är också viktigt att ett företag håller de löften de gett till 
motparten. Brutna löften kan leda till att relationer bryts. För att få lojala kunder är förtroende 
ett måste (Morgan & Hunt, 1994).  

Grönroos (2002) hänvisar till att det finns fyra typer av förtroende. Generellt förtroende, 
systembaserat förtroende, personlighetsbaserat förtroende samt processbaserat förtroende. 
Grönroos (2002) menar att generellt förtroende härleds ur sociala normer och att ett företag 
kan skapa förtroende tack vare sin storlek, rykte etc. Systembaserat förtroende är kopplat till 
hur lagar, normer och regler bidrar till att skapa förtroende för ett företag. 
Personlighetsbaserat förtroende kan beskrivas som ett förtroende som bottnar i den andra 
partens personlighet. Är personen i fråga pålitlig och ger ett positivt intryck förväntar man sig 
som kund eller samarbetspartner att personen skall hålla sina löften och på det viset skapas ett 
förtroende. Processbaserat förtroende speglar tidigare erfarenheter. Har man som kund eller 
samarbetspartner goda erfarenheter av ett företag är sannolikheten större att man litar på dem 
och på det sättet bygger man upp ett förtroende.  Grönroos (2002) menar att förtroende kan 
beskrivas som ett slags försäkring mot de risker en relation eller ett samarbete kan innebära.  

Förtroende består av tre beståndsdelar enligt Mukherjee och Nath (2003), kommunikation, 
opportunistiskt beteende samt gemensamma värderingar. Med kommunikation menas de 
informationsutbyten som sker mellan parterna på ett förtroendeingivande sätt och att man 
genom att ha en rak och öppen kommunikation skapar förtroende. När en av parterna 
uppfattar att den andra har ett opportunistiskt beteende minskar förtroendet för denna person 
(Mukherjee & Nath, 2003). Det är viktigt att motverka ett sådant beteende. Gemensamma 
värderingar är den tredje beståndsdelen. Här kommer begrepp som etik, moral, målsättning 
m.fl. in i bilden. Om parterna har gemensamma värderingar ökar chanserna till att ett 
förtroende byggs upp.  

2.2.3 Engagemang 

En annan av relationens byggstenar är enligt tidigare forskning engagemang (Grönroos, 2002; 
Morgan & Hunt, 1994; Ndubisi, 2005 m.fl.). Engagemang, menar Grönroos (2002), innebär 
att den ena parten i en relation känner sig motiverad att göra affärer med den andra. En annan 
definition beskriver engagemang som en bestående längtan efter att behålla en god relation 
(Moorman, Zaltman & Deshpande, 1992). Engagemang i en relation kan också vara när en 
samarbetspartner eller kund känner att en redan befintlig relation med ett företag är så viktig 
att man lägger ner mycket engagemang för att behålla den (Morgan & Hunt, 1994). I alla 
former av relationer krävs det att man lägger ner kraft och energi för att upprätthålla en god 
sådan. Engagemang kan också beskrivas som ett åtagande (Morgan & Hunt, 1994). Ett 
åtagande beskrivs som ett djupt engagemang där man känner en viss skyldighet gentemot 
något eller någon. Ett stort engagemang kräver ett betydande intresse i frågan. Morgan och 
Hunt (1994) skriver vidare att engagemang existerar i en relation då en utbytespartner anser 
att en relation är så viktig att den anstränger sig maximalt för att upprätthålla relationen. De 



MÄLARDALENS HÖGSKOLA KANDIDATUPPSATS I FÖRETAGSEKONOMI, 15 HP 
VT 2008  EFO225 
 

 

 

 

18 

 

menar också att förtroende är en förutsättning för ett högt engagemang. Engagemang och 
åtagande representerar det högsta stadiet i en engagemangsprocess (Dwyer et al. 1987, s. 23).  

2.3 Vad är lojalitet? 
Enligt Söderlund (2001, s. 23-27) omfattar begreppet lojal många olika saker och det finns 
många synonymer som t.ex. hängiven, trofast och tillgiven. Det kan vara svårt att definiera 
lojalitet bland alla begrepp. Dock finns en gemensam nämnare. Denna gemensamma nämnare 
är att lojalitet utgår från en aktör med någon slags vilja, exempelvis en kund. För att lojalitet 
ska kunna uppstå krävs ett objekt i kundens omvärld som tilltalar viljan. Detta objekt kan 
exempelvis vara en butik eller ett varumärke. Lojalitet är även något som sker över en längre 
tid. I ett förhållande kan det sedan ske en rad förändringar som leder till olika beslut. Man kan 
jämföra det med ett förhållande till en annan människa. Sammanfattningsvis menar Söderlund 
(2001, s. 23-27) att lojalitet handlar om individens viljebaserade förhållande över tiden till ett 
visst objekt. 

Blomqvist (2004, s.121) ser en lojal kund som över tiden anlitar ett företag för att 
tillfredsställa hela eller en betydande del av sitt behov gällande de produkter och tjänster som 
företaget erbjuder.  

Enligt Blomqvist (2004, s.121) har Czepiel (1990) en annan definition på lojalitet. Begreppet 
beskriver då det slutliga resultatet av en relation, vad som håller samman två parter trots att 
det kan stå i motsats till det egna intresset.  

Blomqvist (2004, s.121) belyser även en studie av Arantola (2003) som handlar om 
lojalitetsprogram där det visar sig att lojalitet, ur kundens perspektiv, ofta handlar om att välja 
en leverantör trots andra alternativ, samtidigt som kunden uttrycker att känslan av ett 
ömsesidigt förhållande är avgörande för den fortsatta lojaliteten. 

Lojalitet kan inte bara beskrivas som köptrohet eller i form av en återkommande kundrelation. 
Det kan också beskrivas som en ömsesidig lojalitet mellan två eller flera parter där det finns 
ett högt förtroende, ett högt engagemang och en väl fungerande kommunikation (Ndubisi 
2005). Det kan jämföras med ett kärleksförhållande där båda parterna har viljan att vara 
tillsammans. De engagerar sig båda i relationen och har ett förtroende för varandra. Båda 
parter anser sig få ut något av relationen och delar den värderingen. För att relationen skall 
fortsätta att fungera krävs en väl fungerande kommunikation. Successivt byggs en ömsesidig 
lojalitet upp.  

2.4 Sambandet mellan dessa tre begrepp och lojalitet 

De tre begreppen i föregående avsnitt har alla en stark koppling till relationer och 
relationsmarknadsföring. Tidigare forskning inom ämnet relationsmarknadsföring visar att de 
alla var och en för sig är viktiga begrepp när det gäller relationer (Caceres & Paparoidamis 
2005, m.fl.). Forskning visar också att begreppen har en stark koppling sinsemellan och att 
begreppen vidare kan kopplas samman med lojalitet. Ndubisi (2005) visar även han att dessa 
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tre begrepp har en stark koppling mellan sig och att de tillsammans utgör en grund för 
kundlojalitet. Även Caceres & Paparoidamis (2005) menar att de finns ett betydande samband 
mellan kommunikation, förtroende, engagemang, och lojalitet. Det hela kan beskrivas som en 
kedja. För att få lojala kunder krävs det att kunderna har förtroende för företaget (Ndubisi 
2005). För att bygga upp ett förtroende gäller det att leva upp till de förväntningar motparten 
har och att hålla löften (Bitner 1995). Om kunderna väl har fått ett förtroende är sannolikheten 
stor att de engagerar sig i relationen, betydligt större än om så inte vore fallet (Morgan & 
Hunt 1994). En engagerad kund som känner ett åtagande mot ett företag interagerar med 
företaget för att få ut så mycket som möjligt av relationen. Kunden kanske kommer med 
förslag på hur relationen kan bli bättre och hur båda parter kan få ut mer av den. Kunden 
agerar eventuellt också som ”ambassadör” för företaget och pratar gott om det i sin 
omgivning (Grönroos 2002). Om man som företag har en kund som känner förtroende för 
företaget och som är engagerad i relationen är man på god väg att lyckas. För att detta skall 
vara möjligt krävs det en god kommunikation i relationen (Grönroos 2004). För att kunden 
skall få förtroende för företaget kommuniceras ett budskap ut. Det är av stor betydelse att 
kommunikationen fungerar och att budskapet når fram till mottagaren. I alla relationer krävs 
det en kontinuerlig kommunikation. Det gäller alltså inte bara att kommunicera ut ett första 
budskap som skapar ett förtroende utan att istället ha en kontinuerlig kommunikation och 
meningsutbyte där viktig information byts. Om en av parterna i en relation håller inne med 
viktig information och den andra parten får reda på detta, skadas förtroendet och relationen är 
hotad (Bitner, 1995).  

Det tar i regel lång tid att bygga upp ett förtroende men kort tid att skada. Lyckas man som 
företag kommunicera ut ett värde till kunden eller samarbetspartners vilket gör att denna 
känner att en affärsrelation vore gynnsam har första steget lyckats. Kan företaget vidare se till 
att skapa ett förtroende hos motparten är steg två genomfört. Har företaget lyckats med de 
tidigare två stegen har man förhoppningsvis fått en engagerad kund eller samarbetspartner 
vilken känner ett visst åtagande gentemot företaget. Det är under hela relationens gång viktigt 
att upprätthålla en god kommunikation mellan parterna (Farrelly, Quester & Mavondo 2003). 
Som i alla relationer kan man inte bara sluta kommunicera med varandra bara för att man 
lyckats skapa en lojalitet. Om det inte finns en fungerande kommunikation skadas eventuellt 
lojaliteten. Detsamma gäller förtroendets och engagemangets inverkan på lojaliteten.    

2.5 Undersökningens modell 

Teoriavsnittet visar, med stöd i tidigare forskning, att begreppen förtroende, engagemang och 
kommunikation är mycket viktiga beståndsdelar i en relation. Dessa tre begrepp är vidare 
huvuddeterminanter i uppbyggnaden av lojalitet. Lojalitet står utifrån utredarnas egen 
definition för både ömsesidig lojalitet och köplojalitet. Beträffande relationen mellan 
Intersport och SSK: s medlemmar undersöks köplojaliteten. Är föreningens medlemmar lojala 
och handlar på Intersport och i så fall i vilken utsträckning? Beträffande relationen mellan 
Intersport och SSK utreds om en ömsesidig lojalitet föreligger. Är parterna lojala mot 
varandra och har de för avsikt att fortsätta samarbetet? I relationen mellan SSK och 
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medlemmarna i föreningen utreds egentligen inte lojaliteten utifrån definitionerna, utan 
snarare en lojalitet i form av om medlemmarna handlar på Intersport och därmed är lojala och 
stödjer SSK ekonomiskt.  

Frågorna i enkäten och i intervjuguiden är kopplade till de begrepp som presenterats ovan. 
Både i enkäten och i intervjuerna svarar respondenterna på påståenden och frågor om 
kommunikation, förtroende, engagemang och lojalitet. För att se frågorna och påståendena i 
enkäten respektive intervjuerna, se bilaga 1, 2 och 3.  

Modellen nedan är en sammanfattning av teorin och visar triaden med de tre relationerna som 
undersöks. Pilen mellan Intersport och SSK: s medlemmar är något tjockare då fokus ligger 
på att granska relationen dem emellan. Vidare visar modellen att de tre begreppen 
kommunikation, förtroende och engagemang undersöks i respektive relation för att ta reda på 
hur pass hög lojaliteten är i relationerna mellan Intersport, SSK och SSK: s medlemmar.  

 

 

Figur 1: Relationstriad (egen bearbetning) 
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Kommunikation 
Förtroende 

Engagemang 
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LOJALITET? LOJALITET? 

LOJALITET? 
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3. METOD 

I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet för undersökningen. Inledningsvis redogörs för 
metodval och motiveringar till val av metod. Därefter presenteras den sekundär- och 
primärdata som undersökningen baseras på samt hur data har insamlats. Vidare redogörs för 
hur urvalsprocessen har gått till. Kapitlet avslutas med ett avsnitt med metodkritik. 

3.1 Metodval 
Metodvalet baseras på undersökningens syfte och problem. För att kunna få en så rättvisande 
undersökning som möjligt har en beskrivande ansats valts där data samlats in med hjälp av 
intervjuer och en enkätundersökning. Resultaten från intervjuerna och från 
enkätundersökningen är undersökningens primärdata. Då undersökningen baseras på både 
intervjuer och enkäter kan en mer heltäckande bild av problemområdet beskrivas då de 
belyser problemet från flera olika håll. När flera insamlingstekniker används kallas det för 
metodtriangulering (Christensen 2001, s.166). En triad av relationer undersöks för att ge en 
rättvis bild av samarbetet mellan Intersport och SSK. Undersöks endast relationen mellan 
Intersport och medlemmarna i SSK riskerar utredningen att missa vari problemet egentligen 
ligger. Kanske förhåller det sig så att det är i relationen mellan SSK och Intersport som 
problemet ligger, eller i relationen mellan SSK och föreningens medlemmar.  

3.2 Sekundärdata 
Under utredningens tidiga fas samlades sekundärdata in för att få en så bred uppfattning om 
ämnesområdet som möjligt. De sekundärdata undersökningen baseras på består av artiklar 
samt böcker med anknytning till ämnena relationsmarknadsföring och sponsring. Artiklarna 
togs fram med hjälp av de databaser som finns på Mälardalens Högskola. Här användes 
sökorden:”Relationship marketing”, ”commitment”, ”trust”, ”communication”, ”connected 
relationship”, ”lojalty”. De databaser som användes var AB/inform, Emerald samt JSTORE. 
De böcker som använts som källor i undersökningen har hämtats från högskolebiblioteket på 
Mälardalens Högskola. Utredarna bedömer källorna som tillförlitliga då de hämtats från, 
enligt utredarna, trovärdiga databaser. Sekundärdata som samlats in belyser ämnet från flera 
olika synsätt och bör därmed ge en rättvis bild av vad tidigare forskning visat om detsamma. 
Detta då antalet källor är tämligen högt och då det refereras till flera tidigare forskare i ämnet. 
Teoriavsnittet har därmed ett starkt stöd i tidigare forskning. Sekundärdata ligger även till 
grund för den teori som undersökningen baseras på.  

3.3 Primärdata 
Primärdata som utredningen baseras på är de svar som intervjuerna och enkäterna gett. Både 
vid intervjuerna och vid ifyllandet av enkäterna gjordes den intervjuade, medlemmen eller 
dess målsman införstådd med vilken typ av undersökning det var frågan om samt att det var 
frivilligt att delta och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Vid konstruktionen 
av intervjuguiden och enkätfrågorna lades vikten vid att skapa en så tydlig koppling som 
möjligt till den teoretiska referensramen. Då undersökningens syfte är att beskriva hur var och 
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en av de tre relationerna ser ut, utifrån attributen kommunikation, förtroende, engagemang 
samt lojalitet, baseras frågorna på dessa attribut.  

3.3.1 Utformning av intervjuguide 

För de olika intervjuerna utformades ett underlag (se bilaga 1 & 2). I undersökningen av 
relationen mellan Intersport och SSK låg fokus på de fyra ovan nämnda attributen. Frågor har 
ställts i ungefär lika stor utsträckning om förtroende, engagemang och kommunikation. Även 
frågor kopplat till lojalitet ställdes. Intervjuguiden till SSK och Intersport utformades på 
samma sätt. Frågorna har ställts på samma sätt till både Intersports och SSK: s representanter. 
Tre bakgrundsfrågor ställdes om samarbetet i allmänhet i syfte att skapa en god kontakt och 
en bra stämning, samt för att få just bakgrundsfakta om samarbetet (Esaiasson 2004, s.290). 
Gällande kommunikationen ställdes frågor om hur den sker idag och hur den skulle kunna 
förbättras. Under attributet kommunikation ställdes även frågor om de aktuella förmånerna, 
om vem som har informerat medlemmarna, Intersport eller SSK? Under resterande attribut: 
förtroende, engagemang och lojalitet har frågor ställts om respektive samarbetspartners 
uppfattning om relationen kring dessa attribut. Frågorna ställdes i syfte att beskriva 
relationerna samt att undersöka om respondenterna vill att relationen ska fungera på annat sätt 
och vad som eventuellt kan vidareutvecklas.  

3.3.2 Utformning av enkät 

Enkäten utgår från undersökningens syfte och frågeställningar, dvs. att beskriva de tre 
relationerna utifrån de tidigare nämnda attributen. Enkäten fokuserar på hur kommunikationen 
fungerar även om övriga attribut också har behandlats. Motiveringen härtill beror på att fler 
frågor krävdes att ställas beträffande kommunikationen för att få svar på väsentliga delar i 
samarbetet och för att ta reda på om medlemmarna i SSK har kännedom om alla förmåner och 
erbjudanden. Enkäten har utformats som en självadministrerande besöksenkät där 
respondenterna själva fyller i svaren (Christensen 2001, s.144) (se bilaga 3). Detta för att den 
skulle gå snabbt att fylla i samt för att få en så hög svarsfrekvens som möjligt.  

Enkäten är standardiserad på så sätt att den ser likadan ut för alla respondenter (Christensen 
2001, s.146). I den inledande texten finns en instruktion om att den ifyllda enkäten kan 
lämnas i en låda märkt ”enkäter” på SSK: s kansli eller direkt till utredarna.   

Enkäten i sig är luftig och överskådlig och har medvetet utformats så att frågorna inte är allt 
för många och långa för att få en hög svarsfrekvens och underlätta för respondenterna 
(Christensen 2001, s.141). Enkäten har nio slutna frågor och elva påståenden där 
respondenten kryssar i det svarsalternativ som bäst stämmer överens med dennes åsikt. Detta 
för att enkäten ska gå snabbt att fylla i och därmed erhålla en större svarsfrekvens, men också 
för att vara lätt att administrera, mata in och analysera. Utredarna valde att placera de 
viktigaste frågorna först om respondenten skulle tröttna på att svara på resterande frågor 
(Christensen 2001, s.148). Bakgrundsfrågor om ålder och kön användes och har placerats 
först och utgör därmed en bra inledning till resterande frågor. Bakgrundsfrågan om 
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respondentens ålder är tänkt att belysa hur svarsfrekvensen ser ut mellan olika åldersgrupper. 
Detsamma gäller frågan om respondentens kön.  

Mätskalan för de påståenden som ställts är konstruerad med hjälp av en intervallskala, för att 
t.ex. medelvärden och standardavvikelser ska kunna räknas ut (Söderlund 2005, s.92). 
Respondenten kryssar i det svarsalternativ som stämmer överens med hans eller hennes åsikt. 
Även detta beskrivs tydligt i enkätens inledande text. Enkäten visades upp för godkännande 
till Hans Stenholt på Intersport och Christer Fredriksson på Skiljebo SK innan den delades ut. 
En pilotundersökning av enkäten genomfördes på studenter vid Mälardalens högskola där de 
fick komma med eventuella synpunkter på frågorna och det övriga upplägget. Frågorna i 
enkäten har ställts för att se vad respondenterna har för kunskap om samarbetet med Intersport 
och på så sätt se om informationen har nått fram angående de aktuella erbjudandena. Frågorna 
tar även reda på vad medlemmarna anser om SSK och Intersport gällande de attribut vi utgått 
från vid frågeutformningen, bland annat om medlemmarna har förtroende för Intersport etc. 

3.3.3 Genomförande av intervjuer 

Besöksintervjuer genomfördes med fyra personer. Från SSK Christer Fredriksson, kanslist 
och ordförande för herrsektionen, och Yngve Wallin, ordföranden för SSK. Från Intersport 
intervjuades Hans Stenholt, övergripande ansvarig för Intersport Klubb och Företag och 
Mattias Jarl, säljare på Intersport Klubb och Företag.  

Intervjuerna var formaliserade och strukturerade där varje respondent fritt fick svara på 
standardiserade frågor (Christensen 2001, s.165). Vid intervjuerna fanns möjlighet att ställa 
följdfrågor vilket undanröjde eventuella missförstånd. Intervjuunderlaget var kopplat till 
undersökningens attribut som tidigare beskrivits. Frågorna ställdes i den ordning de står i 
intervjuguiden. 

Vid intervjuerna användes en diktafon för att all information skulle dokumenteras på bästa 
sätt. Koncentrationen kunde därmed inriktas på intervjuobjektet och samtalet kunde föras och 
styras smidigare (Christensen 2001, s.173-174). Intervjuerna kunde också tack vare 
diktafonen ske snabbare, vilket uppskattades av de intervjuade som i förväg tillfrågats om de 
godkände att samtalet spelades in. Utredarna är dock medvetna om att en intervjuareffekt 
alltid kan förekomma. Svaren i intervjuerna kan också ha påverkats av att samtalet spelades 
in. 

Eftersom undersökningen basers på både intervjuer och enkäter kan en mer heltäckande bild 
av problemområdet beskrivas. Detta då problemet belyses ur flera olika vinklar och ur flera 
olika parters perspektiv. När undersökare använder flera insamlingstekniker kallas det för 
metodtriangulering (Christensen 2001, s.166). Valet att använda sig av intervju som metod 
istället för enkät vid insamling av data hos Intersport och SSK beror på att problemområdet 
kräver en djupare förståelse och kunskap kring samarbetet vilket troligtvis lättare fås via 
intervjuer än via enkäter. När utredarna genomförde intervjuer hade de möjlighet att skapa ett 
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förtroende vilket sannolikt bidragit till ett mer givande underlag. Följdfrågor har medfört en 
djupare förståelse för problemen (Christensen 2001, s.167).  

Innan intervjuerna genomfördes togs kontakt med de tilltänkta intervjuobjekten via telefon. 
Denna inledande kontakt togs för att informera och förklara syftet med undersökningen, samt 
informera om hur lång tid intervjun skulle komma att ta och när den skulle ske. Vid detta 
tillfälle informerades även om de områden som komma att beröras under 
intervjun(Christensen 2001, s.168-169). Intervjuerna utfördes på respektive arbetsplats, SSK: 
s kansli respektive vid Intersport Klubb och Företags butik. Det föll sig naturligt då de 
intervjuade hade svårt att lämna arbetsplatsen och begränsat med tid. Ytterligare en anledning 
till detta var att de intervjuade skulle känna en ökad trygghet. Christer Fredriksson och Yngve 
Wallin intervjuades tillsammans tisdagen den 6 maj 2008 mellan klockan 09.00 och 10.00. 
Intervjun med Mattias Jarl ägde rum den 12 maj mellan klockan 10.00 och 11.00, och med 
Hans Stenholt samma dag mellan klockan 11.00 och 12.00. 

3.3.4 Genomförande av enkätundersökning 

Varje medlem under 15 år skall via sin lagledare ha erhållit en enkät. Medlemmen 
uppmanades att be målsman fylla i enkäten och återlämna den vid nästa tränings- eller 
matchtillfälle. Medlemmar, 15 år eller äldre, erbjöds vid ett match- eller träningstillfälle 
antingen via utredarna eller via lagledaren att delta i undersökningen genom att svara på 
enkäten. Förhoppningen var att få en så hög svarsfrekvens som möjligt genom användandet 
av besöksenkäter. Motiveringen till varför gränsen drogs vid 15 år var av etiska och moraliska 
skäl. Gränsen för fastställandet av en lämplig ålder är svår att avgöra men av 
rekommendationer från litteratur i ämnet framgår 15 år som en lämplig ålder (Christensen 
2001). Vidare så samlades enkäterna in direkt eller senare samma vecka. De enkäter som 
medlemmarnas målsmän fyllde i lämnades via lagledaren in till SSK: s kansli och vidare till 
utredarna. De enkäter som fylldes i direkt på plats lämnades direkt till utredarna. 
Undersökningen ägde rum mellan tisdagen den 6 maj och fredagen den 9 maj och mellan 
måndagen den 12 maj och tisdagen den 13 maj, mellan klockan 16.30 och 19.30, då träningar 
och matcher ägde rum på Hamre IP, där alla SSK: s lag tränar och spelar sina hemmamatcher. 
Respondenterna erhöll ingen belöning för sitt deltagande i undersökningen. 

3.4 Urval 
Målpopulationen i undersökningen är medlemmarna i SSK. Även SSK: s ledning och 
Intersport Västeråsgruppens ledning ingår i undersökningen. Den primära målgruppen är dock 
medlemmarna i SSK. Valet att undersöka SSK gjordes av Intersport Västeråsgruppen AB med 
motiveringen att det är den största ungdomsföreningen och därför mest intressant ekonomiskt. 
Antalet medlemmar i SSK är ca 1400, varav ca 1000 är aktiva. De är fördelade över 50 lag. 
Undersökningen avgränsas till att endast inkludera de aktiva medlemmarna, alltså ca 1000 
stycken. Anledningen till detta är att de aktiva medlemmarna är de som förväntas handla mest 
sportartiklar samt har den närmaste kontakten med föreningen. Urvalet som görs är strategiskt 
då enkäter delades ut till spelarna i varje lag. Detta då alla aktiva medlemmar i SSK önskades 
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delta och utredarna medvetet gör valet att alla skall få möjlighet att delta på så lika 
förutsättningar som möjligt. Det genomsnittliga antalet spelare i varje lag är 18 st.  

Ramfel kan uppstå då medlemmar tillkommer eller försvinner under undersökningens gång 
(Christensen 2001, s.109-110). Exempelvis kan övertäckning ske då medlemmar har slutat 
sedan tidigare säsong. Undertäckning sker om medlemmar har tillkommit. Ytterligare ett fel 
som bör tas hänsyn till är bortfallet (Christensen 2001, s.111). Om bortfallet, det vill säga 
icke-svar, är för stort kan resultatet bli missvisande (Djurfeldt 2003, s.112). Svarsfrekvensen i 
denna undersökning är 18,3 %. Det innebär alltså ett bortfall med 81,7 %. För att minska 
bortfallet delades enkäten ut till medlemmarna ”på plats”. Detta skedde genom att enkäter 
delades ut till respektive lags ledare och som vidarebefordrade dessa till spelarna och deras 
målsman. Bortfallet i övrigt består sannolikt till stor del av brist på engagemang från 
medlemmarnas sida. Utredarna är medvetna om att bortfallet skulle kunnat minskas med ett 
annat tillvägagångssätt. Exempelvis skulle enkäter kunnat delas ut på plats direkt till spelarna 
för att på det sättet se till att i stort sätt alla medlemmar fick enkäten i handen i stället för att få 
den via lagledaren. Motiveringen till valet att distribuera enkäten via lagledaren beror på att 
önskan var att nå ut till så många som möjligt och att det var lättare att kontrollera vilka som 
har fått enkäten genom att dela ut den lagvis. Det fanns inte heller en rimlig möjlighet för 
utredarna att vara på plats vid varje lags träning eller match och dela ut enkäten till var och en 
av spelarna. Därför togs beslutet att distribuera enkäterna via lagledarna.   

Valet av vem eller vilka som skulle intervjuas i SSK respektive Intersport Västeråsgruppen 
var för utredarna tämligen självklart. I SSK intervjuades ordföranden Yngve Wallin samt 
Christer Fredriksson som är kanslist och ordföranden för herrsektionen. Christer Fredriksson 
och Yngve Wallin har hand om kontakten med Intersport och är ansvariga för samarbetet. På 
Intersport intervjuades Mathias Jarl som är säljare för Intersports klubb- och företagsdel och 
sköter större delen av kontakten med Skiljebo SK, samt Hans Stenholt som har huvudansvaret 
för föreningsdelen. Vid undersökningar av kvalitativ karaktär är urvalet av intervjuobjekt 
mycket viktigt (Christensen 2001, s.166). Valet av dessa fyra var enkelt vilket även valet av 
respondenter för enkätundersökningen var. Detta då det fanns en klar och tydlig 
målpopulation och då målet var att alla aktiva medlemmar i föreningen skulle delta. Valet av 
intervjupersoner var enkelt med tanke på att det är främst dessa fyra som ansvarar för 
samarbetet mellan de båda parterna.  

3.5 Databearbetning 

När data insamlats sammanställdes resultatet av intervjuerna i en löpande text. Enkätdata 
sammanställdes i Excel där varje enkät numrerades. Det går därmed att se exakt vad varje 
respondent har svarat på respektive fråga eller påstående. En matris över alla svar utformades 
och relevant statistik togs fram. Resultatet av enkätundersökningen presenteras i diagramform 
i empirin. 
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3.6 Analysmetod 
Analysavsnittet analyserar inkomna resultat från undersökningen som underlag för slutsatser. 
I avsnittet ställs teori mot praktik där attribut för attribut analyseras. Analysen har skett med 
hjälp av de tidigare angivna begreppen kommunikation, förtroende, engagemang och om 
dessa har gett förutsättningar för att skapa en lojalitet mellan parterna. Detta för att skapa en 
tydlig struktur i uppsatsen och för att underlätta för läsaren. Eventuella styrkor och svagheter i 
relationerna har analyserats och utgångspunkten var att det skulle resultera i slutsatser om hur 
relationerna ser ut och om parterna är lojala mot varandra. Analysavsnittet ställer teori mot 
verklighet vilket skall resultera i någon form av slutsats.  

3.7 Tillförlitlighet och trovärdighet 
Utredarna har använt en trianguleringsmetod, dvs. att med hjälp av både intervju och enkät, 
undersökt och analyserat problemet. Detta för att erhålla en så hög tillförlitlighet och 
trovärdighet som möjligt. Då liknande frågor ställts efter varandra i enkäten har utredarna 
erhållit en ökad mätbarhet i undersökningen. Om svaren är internt konsistenta har utredarna 
en säkerställd undersökning, dvs. att måtten är självkontrollerande (Söderlund 2005, s. 142). 
Frågorna utgår från den teoretiska referensramen vilket ökar trovärdigheten och 
tillförlitligheten i undersökningen. Utredarna har sedan jämfört enkätsvaren med 
intervjusvaren för att på detta sätt få en större trovärdighet och en mer rättvisande bild av 
samarbetet. Undersökningen medförde ett bortfall på 81,7 %, vilket eventuellt kan ha påverkat 
resultat. Trots ett relativt högt bortfall menar utredarna att slutsatser kan dras om hur det 
förhåller sig i föreningen. Undersökningen fokuserar dock på de som har svarat. Analysen och 
slutsatserna dras utifrån de 183 svar som inkommit. Respondenterna hade ingen anledning att 
inte svara sanningsenligt på enkäten, då den är anonym och behandlar ett relativt okänsligt 
ämne om deras eller deras barns fritidsintresse, fotboll, varför utredarna anser att resultatet 
trots en relativt låg svarsfrekvens ändå speglar verkligheten. Eftersom det är en undersökning 
av en enskild förening går det inte generalisera resultatet på föreningar överlag. Intersport får 
själva avgöra om paralleller kan dras till samarbeten med andra föreningar.  

3.8 Metodkritik 
Gällande urvalet av respondenter i enkätundersökningen så var målsättningen att alla aktiva 
medlemmar i SSK skulle delta. Detta för att skapa en heltäckande bild av problemet. Dock var 
utredarna inte inblandade i hela processen och kan inte med säkerhet påstå att alla har fått en 
möjlighet att delta. Detta kan i sin tur också ha påverkat resultatet. Då utredarna tog hjälp av 
lagledarna i SSK för att distribuera enkäterna kan urvalet och därmed resultatet ha påverkats. 
Vissa lagledare kan ha glömt att dela ut eller samla in enkäterna eller av annan anledning ej ha 
fullgjort sin uppgift. Dessa faktorer kan också ha bidragit till att svarsfrekvensen inte blev 
högre än den blev. Utredarna är också medvetna om att eventuella intervjuareffekter och 
effekter av att intervjuerna spelades in kan ha förekommit. Dessa kan i sin tur ha påverkat 
resultatet. Även de frågor som ställts i intervjuerna samt i enkäten kan av respondenterna ha 
tolkats felaktigt och därmed även det påverat resultatet.  
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4. EMPIRI 

Detta kapitel presenterar resultaten av intervjuerna och enkätundersökningen som genomförts. 
Först redogörs för vad som framkom av intervjuerna med Intersport respektive SSK. Därefter 
presenteras resultatet av enkätundersökningen som gjordes bland medlemmarna i SSK.  

4.1 Resultat av intervju med Intersport klubb och Företag 
Intervju med Mathias Jarl, säljare Intersport Klubb och Företag samt Hans Stenholt, 
övergripande ansvarig över Intersport Klubb och Företag. 

Intervjun inleddes med frågor om bakgrunden till samarbetet mellan Intersport och SSK samt 
om de är nöjda med samarbetet. Hans anser att samarbetet pågått redan innan företaget gick 
över till varumärket Intersport från att från början varit återförsäljare för franchisekedjan 
Team Sportia. Samarbetet inleddes någon gång i början av 1990-talet när företaget bedrev sin 
försäljning till föreningar och företag i varuhuset Punkt, till skillnad från idag, då 
verksamheten bedrivs på Hälla. När företaget gick över från Team Sportia till Intersport följde 
samarbetet med SSK med naturligt eftersom inget i organisationen förändrades förutom 
företagsnamnet. Orsakerna till att samarbetet inleddes var att Team Sportia var relativt 
ensamma på marknaden att sälja sportartiklar till föreningar och företag. Både Hans och 
Mathias känner att de är nöjda med samarbetet.  

4.1.1 Kommunikation 

Mathias och Hans är de två på Intersport som har kontakt med Christer Fredriksson och 
Yngve Wallin på SSK. Mathias sköter den dagliga kontakten med Christer gällande bland 
annat ordrar och leveranser. Kontakten sköts främst via e-post och telefon samt med besök på 
Hamre IP där SSK har sitt kansli. Intersport har en öppen dialog med SSK, där Mathias kan 
ringa eller skicka e-brev till Christer obehindrat. Varken Mathias eller Hans tycker att 
kommunikationen mellan Christer och Yngve på SSK kunde förbättras på något sätt. 
Intersport har inte någon direkt kontakt med SSK: s medlemmar utan all kontakt sker via 
Christer och kansliet. Där skickas sedan budskapet vidare till webbplatsen där information 
sedan läggs ut. I vissa fall kan erbjudanden sättas upp på kansliets anslagstavla. Hans är den 
som informerat SSK: s kansli om clubkortet. Intersport har inte informerat unikt SSK: s 
medlemmar om clubkortet. Kortet marknadsförs i Intersports butiker samt på Intersports 
hemsida som eventuellt SSK: s medlemmar besöker. SSK: s kansli har fått informationen om 
det aktuella erbjudandet där föreningen erhåller en bonus baserat på hur mycket 
medlemmarna handlar. Varken Hans eller Mathias har informerat om detta bonussystem 
direkt till medlemmarna, då de anser att det bör ligga i SSK: s intresse att få medlemmarna att 
registrera sig som bonusmedlemmar, med tanke på att det är de som gynnas av erbjudandet. 
Hans anser att erbjudandet ska få medlemmarna att handla på Intersport framför andra 
sportbutiker. Erbjudandet ska vara något som medlemmarna aktivt väljer att göra för att 
sponsra sin förening, istället för att kortet kopplas automatiskt. Intersport har vetskapen om att 
SSK, via webbplatsen, har gått ut med information till medlemmarna om att de kan koppla sitt 
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clubkort till föreningen. Hans och Mathias tror sig veta att det är få medlemmar som kopplat 
sitt clubkort till SSK som förening. 

4.1.2 Förtroende 

Både Mathias och Hans känner stort förtroende för SSK som förening. Hans anser att SSK 
arbetar för att relationen ska vara givande för båda parter. Både Hans och Mathias anser att 
SSK håller vad de lovar. Mathias nämner dock att missförstånd, förseningar och liknande kan 
ske från båda håll, men i övrigt fungerar allt väldigt bra. För att Intersport ska få ett ökat 
förtroende nämner Mathias att SSK eventuellt borde se till att all utrustning och kläder som 
används av SSK: s medlemmar har Intersports logga, så att det klart och tydligt syns vilken 
sportbutik som är huvudsponsor. Mathias menar att det skulle vara negativt att se en annan 
sportbutiks logga på exempelvis vattenflaskorna. Om SSK aktivt skulle arbeta för detta anser 
Mathias att hans förtroende för föreningen om möjligt skulle öka. Hans och Mathias litar på 
att den information som skickas till SSK når fram till medlemmarna.  

4.1.3 Engagemang 

Hans och Mathias anser att SSK engagerar sig mycket i samarbetet. Hans anser att SSK är 
villiga att lägg ner tid och engagemang. Mathias anser att Christer anstränger sig för att 
tillmötesgå Intersports intressen. Hans tillägger att han saknar en representant/ambassadör på 
SSK som sköter Intersports kontakt med medlemmarna. Denna ambassadör skulle kunna 
informera/anordna events eller träffar för exempelvis skoprovning inför stundande säsong. 
Hans anser att detta skulle få honom att känna att SSK: s engagemang var väldigt högt. 
Återigen nämner Mathias att SSK kan försöka se till så att inga andra sportbutikers loggor 
syns på medlemmarnas utrustning.  

4.1.4 Lojalitet 

Både Hans och Mathias anser att SSK är en lojal samarbetspartner. Eftersom Hans och 
Mathias är nöjda med samarbetet anser de att Intersport har för avsikt att fortsätta samarbetet 
med SSK. De litar även på att föreningen har för avsikt att fortsätta samarbetet. Hans menar 
att Intersport vill arbeta med föreningar trots att de inte vet exakt hur mycket de får ut av 
arbetet. Samarbeten med föreningar gynnar trots allt företaget. 
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4.2 Resultat av Intervju med Skiljebo SK 
Intervjun genomfördes med Yngve Wallin, ordförande i SSK samt med Christer Fredriksson, 
kanslist samt ordförande för herrsektionen i föreningen. Det framkom under intervjun att SSK 
har samarbetat med Intersport i Västerås sedan början av 1990-talet. De bakomliggande 
orsakerna till att de inledde ett samarbete med just Intersport var att alternativen på den tiden 
var mer begränsade samt att Intersport kom med det bästa erbjudandet. Både Yngve och 
Christer anser sig överlag vara mycket nöjda med samarbetet men menar att det självklart går 
att förbättra. 

4.2.1 Kommunikation 

Det är främst Christer och Yngve som sköter kontakten med Intersport. De har en 
regelbunden kontakt med både Hans och Mathias på Intersport. Den mer eller mindre dagliga 
kontakten sker med Mathias medan Hans har hand om de övergripande delarna såsom avtal 
och ekonomiska överenskommelser. Kommunikationen sker främst via telefon och personliga 
möten, men också via e-mail. Både Yngve och Christer anser att Intersport för en öppen 
dialog med dem och förser dem med relevant information för ett lyckat samarbete. De anser 
att kommunikationen mellan dem fungerar mycket bra och kan inte direkt säga hur den skulle 
kunna förbättras. Christer och Yngve känner båda till Intersports clubkort och vilka förmåner 
medlemmarna i Intersport Club har. De är dock något skeptiska till erbjudandet och menar att 
en fast procentuell rabatt vore att föredra istället för en procentuell bonus beroende på hur 
mycket medlemmen handlar för. De menar att Intersport club erbjudandet inte är tillräckligt 
bra för att medlemmarna skall handla där av den orsaken. Intersport har dock informerat dem 
om både Intersport clubkortet och om att det går att koppla kortet till SSK som förening. De 
har också informerat dem om vilka fördelar det medför både för medlemmen och för SSK 
som förening. Informationen har de fått från Hans, både skriftligt och muntligt. De är nöjda 
med informationen och menar att den varit tydlig. Vidare menar både Yngve och Christer att 
SSK har informerat föreningens medlemmar om Intersports erbjudanden och om vilka 
förmåner dessa innebär, både för varje enskild medlem och för föreningen som helhet. SSK 
har informerat medlemmarna om förmånerna via varje enskilt lags hemsida. De har också 
uppmanat medlemmarna att gynna föreningens sponsorer, däribland Intersport, på det utskick 
som medföljer inbetalningskortet för varje säsong. På frågan om i vilken utsträckning de tror 
att medlemmarna har vetskapen om Intersports erbjudanden svarar både Yngve och Christer 
att det nog varierar oerhört. De menar att det förmodligen skiljer sig åt mellan de olika lagen 
och mellan olika åldersgrupper. Vidare menar de att det är svårt att nå ut med information till 
så många och att valet av kanaler att informera via är svårt. Varken Yngve eller Christer vet 
om Intersport har informerat medlemmarna om deras erbjudanden men tror att så inte är fallet. 
De menar att det trots allt är SSK: s uppgift att informera medlemmarna i föreningen då de har 
alla kontaktuppgifter till lagen och till spelarna i lagen. De hävdar också att det även gynnar 
SSK som förening om medlemmarna handlar på Intersport och att de därför också har ett 
intresse av att informera dem.   
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4.2.2 Förtroende 

SSK känner ett högt förtroende för Intersport som samarbetspartner menar Christer och 
Yngve. De anser att Intersport arbetar för att relationen skall vara givande för båda parter och 
att de alltid håller vad de lovar. Eftersom förtroendet för Intersport redan är högt har de svårt 
att komma på vad Intersport skulle kunna göra för att de skulle få ett ännu starkare förtroende 
för dem. Intersport har i princip vid varje tillfälle levererat i tid och har de inte gjort det så har 
det stått utanför deras kontroll, hos en tredje part, exempelvis Puma. De litar också på att 
Intersport förser dem med relevant information beträffande samarbetet och när det gäller 
erbjudanden till föreningens medlemmar.  

4.2.3 Engagemang 

När det gäller engagemang anser de att Intersport har ett starkt sådant i samarbetet. Yngve och 
Christer menar att Intersport är villiga att lägga ner de resurser som krävs för ett gott 
samarbete, beträffande både tid, arbete och pengar. De anser också att Intersport engagerar sig 
och anstränger sig för att tillmötesgå SSK: s alla behov och önskemål. Intersport gör alltid sitt 
bästa för att alla ska bli nöjda. Det är endast när det gäller engagemanget till föreningens 
medlemmar som de har något att anmärka på. Yngve och Christer menar att erbjudanden till 
föreningens medlemmar borde gå att anpassa bättre. Intersport skulle kunna ta fram ett mer 
unikt erbjudande till SSK: s medlemmar. De menar att en fast procentuell rabatt kanske vore 
att föredra för att locka medlemmarna till just Intersport. Ett annat alternativ som Christer och 
Yngve tog upp var ett gemensamt medlemskort i SSK och Intersport. På det sättet skulle SSK: 
s medlemmar bli medlemmar i Intersport club automatiskt och kortet skulle från början vara 
kopplat till SSK som förening. Vidare hävdar de att SSK försöker engagera sig för att 
medlemmarna ska handla på Intersport men att det är svårt att nå ut med budskapet. Detta då 
valet av kanaler för budskapet är svårt och att det är svårt att nå ut till så många. De har ingen 
direkt uppfattning om hur mycket Intersport engagerar sig i sin direktkontakt med 
medlemmarna för att få dem att handla på Intersport men framhåller att Intersport vid några 
tillfällen under året är med vid olika aktiviteter, exempelvis vid Aroscupen, en årlig 
fotbollsturnering som SSK arrangerar. 

4.2.4 Lojalitet 

Både Christer och Yngve anser att Intersport är en lojal samarbetspartner. De tror att 
Intersport har för avsikt att fortsätta samarbetet och är nöjda med det. Även SSK har för avsikt 
att fortsätta samarbetet och avslöjar att de nyligen tecknat ett femårsavtal med Intersport. 
Detta menar både Christer och Yngve är ett bevis på SSK: s lojalitet och på att de är nöjda 
med samarbetet. De vill dock poängtera att en tuff konkurrens råder och att det finns fler 
konkurrenter som hört av sig. De konstaterar dock att det ska till ett mycket bättre ekonomiskt 
erbjudande från en konkurrents sida för att de skulle byta samarbetspartner. De känner 
trygghet i, och tillförlitlighet till Intersport och är totalt sett mycket nöjda med samarbetet.  
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4.3 Resultat av enkätundersökning 
Här presenteras resultatet av undersökningen gällande föreningens medlemmars relation till 
Intersport och SSK. Av cirka 1000 utdelade enkäter lämnades 183 in, vilket alltså är en 
svarsfrekvens på 18,3 procent. Generellt sett skiljer sig inte svaren mellan killar och tjejer. 

Bakgrund 

På frågan om respondentens ålder så var medelåldern 11 år. Killarnas medelålder var 11,3 år 
och tjejernas 10,3 år. Den yngsta som svarade var 5 år och den äldsta 32 år. På frågan om 
spelarens kön svarande totalt 133 killar (73 %) och 50 tjejer (27 %). Se figur nedan. 

 

Figur 2 

På frågan om vem i hushållet som bestämmer var inköpen av sportartiklar görs, svarade totalt 
125 stycken (68 %) att målsman bestämmer. Av de tillfrågade svarade 56 stycken (31 %) att 
spelaren själv bestämmer, Endast 2 stycken (1 %) svarade att någon annan än målsman eller 
spelaren själv bestämmer var inköpen görs. Se figur nedan. 

 
Figur 3 
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På påståendet om respondenten oftast använder sitt Intersport clubkort när denne handlar på 
intersport svarade totalt killar och tjejer med ett medelvärde på 4,3, dvs. stämmer ganska bra. 
Killar svarade med ett medelvärde på 4,5 medan tjejer svarade med ett medelvärde på 3,9. 
Svaren mellan killar och tjejer skiljer sig något åt. Se figur nedan. 

 

Figur 4 

4.3.1 Kommunikation 

På frågan om respondenten vet om att SSK och Intersport har ett samarbetsavtal svarade totalt 
78 % ja och 22 % nej. Antalet som svarade ja var 139 stycken och antalet som svarade nej 40. 
Se figur nedan. På denna fråga skiljer sig svaren mellan killar och tjejer något åt, 28 % av 
tjejerna svarade nej medan 20 % av killarna svarade nej. 

 

Figur 5 
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På frågan om respondenten vet om att denne får en bonus på varje inköp som görs med 
clubkortet svarade 128 stycken ja (71 %) och 52 nej (29 %). Se figur nedan. På denna fråga 
skiljer sig svaren något mellan killar och tjejer, 64 % av tjejerna och 74 % av killarna svarade 
ja. 

 

Figur 6 

På frågan om respondenten vet om att det går att koppla clubkortet till SSK som förening 
svarade totalt 30 stycken ja (16 %) och 152 nej (84 %). Se figur nedan. Det var ingen markant 
skillnad mellan hur killar och tjejer svarade, 18 % av killarna och 12 % av tjejerna svarade ja.  

 

Figur 7 
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På frågan om respondenten vet om att SSK får en bonus vid varje inköp som görs om man 
kopplar kortet till föreningen svarade totalt 25 stycken ja (14 %) och 157 nej (86 %). Se figur 
nedan. Det var ingen markant skillnad mellan hur killar och tjejer svarade.  

 

Figur 8 

På frågan om respondenten har kopplat sitt Intersport clubkort till SSK som förening svarade 
6 stycken ja (3 %) och 169 nej (97 %). Se figur nedan. Det var fyra killar och två tjejer som 
kopplat sitt kort till SSK som förening.  

 

Figur 9 
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På påståendet om respondenten anser att Intersport på ett tydligt sätt informerat om nämnda 
förmåner svarade respondenterna totalt sett med ett medelvärde på 1,9 dvs. stämmer ganska 
dåligt. Det var ingen markant skillnad mellan hur killar och tjejer svarade. Dock svarade killar 
och tjejer med kort med en något högre svarsfrekvens än de utan kort. Se figur nedan. 

 

Figur 10 

På påståendet om respondenten anser att SSK på ett tydligt sätt informerat om nämnda 
förmåner svarade respondenterna med ett medelvärde på 2,1 dvs. stämmer ganska dåligt. Det 
var ingen markant skillnad mellan hur killar och tjejer svarade. Dock hade killar med kort en 
något högre svarsfrekvens än de utan kort, medan tjejer med kort hade något lägre 
svarsfrekvens än de utan kort. Se figur nedan. 

 

Figur 11 
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4.3.2 Förtroende 

På påståendet om respondenten känner ett högt förtroende för Intersport som återförsäljare av 
sportartiklar svarade respondenterna totalt sett med ett medelvärde på 3,8 dvs. stämmer 
ganska bra. Det var ingen markant skillnad mellan hur killar och tjejer svarade. Dock hade 
killar och tjejer med kort något högre svarsfrekvens något än de utan. Se figur nedan. 

 

Figur 12 

På påståendet om respondenten har förtroende för att SSK förmedlar Intersports förmåner och 
erbjudanden till mig som medlem i föreningen svarade respondenterna med ett medelvärde på 
3,2 dvs. stämmer varken bra eller dåligt. Det var ingen markant skillnad mellan hur killar och 
tjejer svarade. Dock svarade killar med kort med något högre svarsfrekvens en de killar utan 
kort, medan tjejer med kort svarade med något lägre sådan än de tjejerna utan. Se figur nedan. 

 

Figur 13 
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4.3.3 Engagemang 

På påståendet om nämnda förmåner påverkar respondenternas val av sportbutik svarade 
respondenterna med ett medelvärde på 2,7 dvs. stämmer varken bra eller dåligt. Det var ingen 
markant skillnad mellan hur killar och tjejer svarade. Dock svarade killar med kort med något 
högre svarsfrekvens än de utan, medan det inte var någon skillnad mellan tjejer med och utan 
kort. Se figur nedan. 

 

Figur 14 

På påståendet om respondenten känner att denne stöttar SSK genom att handla på Intersport 
svarade respondenterna med ett medelvärde på 2,4 dvs. att de inte känner att de stöttar 
föreningen när de handlar på Intersport. Svaren mellan killar och tjejer skiljer sig inte markant 
åt. Dock svarade killar och tjejer med kort något lägre än de utan. Se figur nedan. 

 

Figur 15 
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På påståendet om respondenten anser att Intersport har engagerat sig för att respondenten som 
medlem i SSK ska handla i deras butiker svarade respondenterna med ett medelvärde på 2,3 
dvs. att de känner att Intersport inte har engagerat sig särskilt mycket för att de som 
medlemmar i föreningen skall handla i deras butiker. Svaren mellan killar och tjejer skiljer sig 
inte markant åt. Dock svarade killar med kort med något högre svarsfrekvens än de utan, 
medan tjejer med kort svarade med något lägre svarsfrekvens än de utan. Se figur nedan. 

 

Figur 16 

På påståendet om respondenten känner att SSK har engagerat sig för att respondenten som 
medlem i föreningen skall handla på Intersport svarade respondenterna med ett medelvärde på 
2,6 dvs. att de känner att SSK inte engagerat sig särskilt mycket för att de som medlemmar i 
föreningen skall handla på Intersport. På denna fråga skiljer sig svaren något mellan killar och 
tjejer. Killar svarar generellt sett med en något högre svarsfrekvens än tjejerna. Svaren mellan 
killar med och utan kort skiljer sig ifrån varandra, då killar med kort ger en högre 
svarsfrekvens en de utan. Även svaren mellan tjejer med och utan kort skiljer sig åt, dock i 
motsatt riktning. Se figur nedan. 

 

Figur 17 
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4.3.4 Lojalitet 

På påståendet om respondenten oftast handlar sina sportartiklar på Intersport svarade totalt 
både tjejer och killar med ett medelvärde på 3,1 dvs. tämligen nära stämmer varken bra eller 
dåligt. Svaren mellan killar och tjejer skiljer sig något åt. Killar och tjejer med kort svarade 
med en något högre svarsfrekvens än de utan. Se figur nedan. 

 

Figur 18 

På påståendet om respondenten anser sig vara en återkommande kund hos Intersport svarade 
totalt både tjejer och killar med ett medelvärde på 3,4 dvs. att de anser sig vara återkommande 
kunder hos Intersport i relativt hög utsträckning. Svaren mellan killar och tjejer skiljer sig 
något åt. Den största skillnaden i svaren är mellan killar och tjejer med kort där de med kort 
svarade med något högre svarsfrekvens än de utan. Se figur nedan. 

 

Figur 19 
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På frågan om respondenten har ett Intersport clubkort svarade 100 stycken (55 %) att de har 
kort och 80 stycken (45 %) att de inte har ett clubkort. Tre stycken svarade blankt. Svaren 
skiljer sig inte markant mellan könen. Se figur nedan.  

 

Figur 20 
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5. ANALYS 

I detta kapitel analyseras resultaten av undersökningen. Analysen sker utifrån de tidigare 
givna attributen kommunikation, förtroende, engagemang och lojalitet. Vidare så analyseras 
resultaten relation för relation.  Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion. 

5.1 Kommunikation 
Utifrån teorin kan det konstateras att kommunikationen har som mål att utveckla en dialog 
med kunderna för att informationen ska kunna kommuniceras på bästa sätt. Grunden i 
dialogen är som sagt kommunikationen där ett utbyte av information ständigt sker och som är 
nödvändig för utvecklingen av relationen. 

Undersökningen visar att kommunikationen mellan Intersport och SSK överlag fungerar bra. 
SSK har fått information om förmånerna som Intersport erbjuder både medlemmarna och 
föreningen. De har fått information om den individuella bonus medlemmarna har med 
Intersport clubkortet samt information om att det går att koppla kortet till föreningen och den 
bonus det kan medföra. Intersport anser att de har informerat SSK om förmånerna och SSK 
anser att de har fått informationen på ett tydligt sätt av Intersport. Vidare så anser båda parter 
att de har en öppen dialog mellan sig och att kommunikationen mellan dem inte är något 
problem. Det framgår klart och tydligt av intervjuerna att båda parter vet vem de ska kontakta 
på respektive sida och kanalerna för kommunikationen är varierande och utgör inget problem. 
Inte någon av parterna kommer heller på något sätt med vilket kommunikationen skulle kunna 
förbättras ytterligare. Totalt sätt visar detta att det inte finns några direkta brister i 
kommunikationen mellan dessa parter.  

När det gäller kommunikationen i relationen mellan Intersport och SSK: s medlemmar har 
merparten av medlemmarna (78 %), vetskapen om att parterna har ett samarbetsavtal, vilket är 
en relativt hög siffra. Även på frågan om medlemmarna känner till att de får en bonus på 
inköp hos Intersport när de använder Intersport clubkortet, svarar de flesta ja (71 %). Det 
finns alltså en hög kännedom om att Intersport och SSK har ett samarbetsavtal samt 
förmånerna kortet ger. Dock vet endast 16 % att det går att koppla kortet till SSK. Detta 
innebär att 84 % inte känner till erbjudandet och förmånen som det innebär för föreningen och 
dess medlemmar. Detta kan vara en avgörande aspekt vid valet av sportbutik till Intersports 
nackdel. Längre fram visar det sig dock att dessa förmåner överlag inte påverkar 
medlemmarnas val av sportbutik. Det visar sig också att endast 14 % vet om att SSK får en 
bonus på varje inköp vid användande av kortet. Det är alltså en stor andel medlemmar som 
inte har kännedom om dessa delar av samarbetet. Detta visar att det finns brister i 
kommunikationen mellan parterna. Vad beror det då på att så få har kännedom om ovan 
nämnda förmåner. En tänkbar anledning är att informationen inte har förmedlats ut på ett bra 
sätt. Intervjun med företrädarna för SSK visar att de förmedlat ut budskapen via webbplatsen 
och inte på något annat sätt. Det kan vara svårt att ta till sig allt som står på en webbplats och 
kanske är det därför inte medlemmarna har kännedom om de förmåner och erbjudanden 
Intersport har. Kanske skulle kännedomen om ovan nämnda förmåner vara högre om 
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informationen förmedlades ut även på andra sätt. En annan tänkbar orsak till varför 
kännedomen är så låg skulle kunna vara brist på intresse från medlemmarnas sida. De kanske 
inte förstår hur bra erbjudandena är och därför inte lägger märke till dem.  

Vidare så visar det sig att endast 3 % av medlemmarna har kopplat ett Intersport clubkort till 
föreningen vilket kan tolkas som en förvånansvärt låg siffra. Om siffran generaliseras skulle 
det alltså innebära att endast ca 30 av föreningens ca 1000 aktiva medlemmar ha kopplat ett 
Intersport Clubkort till föreningen. Med denna låga procentuella siffra som utgångspunkt kan 
det konstateras att något är fel i kommunikationen. Detta visar också svaret på enkätfrågan om 
Intersport på ett tydligt sätt har informerat medlemmarna om gällande förmåner. På en skala 
från ett till fem gav medlemmarna ett snittbetyg på 1,97. Intersport har alltså inte informerat 
medlemmarna om dessa förmåner på ett tydligt sätt utan snarare på ett ganska dåligt sätt enligt 
enkätsvaren. Det går dock att ställa sig frågan om det är Intersports eller SSK: s uppgift att 
informera medlemmarna om dessa. Intersport menar att det främst är SSK: s uppgift att 
informera sina medlemmar vilket även SSK anser.  

Hur ligger det då till med kommunikationen i relationen mellan SSK och föreningens 
medlemmar? Anser medlemmarna i föreningen att SSK har informerat dem på ett tydligt sätt? 
Svaret på denna fråga är nej. Snittbetyget på frågan är strax över 2,1. Det går alltså att 
konstatera att det är SSK som har brustit i kommunikationen med medlemmarna, och att det 
är deras ansvar. Det går dock att ifrågasätta om inte också Intersport har ett ansvar att 
informera föreningens medlemmar om sina förmåner och erbjudanden. Det ligger trots allt i 
deras intresse. Totalt sett konstaterar undersökningen att kommunikationen brister mellan 
SSK och föreningens medlemmar. SSK har förmedlat ut Intersports budskap och erbjudande 
till medlemmarna men på ett mindre tydligt sätt och i en alltför låg utsträckning. Även 
kommunikationen mellan Intersport och medlemmarna har varit nästintill obefintlig. 
Intersport borde kanske på ett tydligare sätt ha informerat medlemmarna om vilka 
erbjudanden och förmåner som de har som medlemmar i SSK, Intersport club och kopplingen 
dem emellan.  

5.2 Förtroende 
För att en lyckosam relation ska uppstå enligt teorin förutsätts det att det finns ett förtroende 
mellan inblandade parter och sannolikheten att en part stannar i relationen ökar betydligt då 
det finns ett förtroende. Känner SSK och Interport att de har förtroende för varandra 
engagerar de sig också djupare i relationen. 

Både SSK och Intersport har ett högt förtroende för varandra som samarbetspartners, vilket 
intervjuerna med Intersport och SSK visar. Båda anser att den andra sidan arbetar för att 
samarbetet skall vara givande för båda parter. Intersport litar på att SSK vidareförmedlar 
budskap till medlemmarna. De anser att förtroendet är på topp från deras sida och kommer 
inte på något sätt med vilket det skulle kunna stärkas. Inte heller SSK kommer på något sätt 
med vilket förtroendet skulle kunna ökas. De litar på att de får all relevant information från 
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Intersport och känner att Intersport håller vad de lovar. Detta visar att det inte heller brister i 
förtroendet mellan dessa parter.  

När det gäller medlemmarnas förtroende för Intersport som återförsäljare av sportartiklar är 
betyget högt. Medlemmarna ger ett betyg på i genomsnitt nära 3,9 på den femgradiga skalan, 
vilket styrker resonemanget om att förtroendet är högt mellan parterna.  

Föreningens medlemmar har också ett relativt högt förtroende för SSK och att de förmedlar 
Intersports förmåner och erbjudanden vidare till dem som medlemmar. Betyget på detta 
påstående blev nära 3,3. En av anledningarna till att betyget ändå inte är högre kan bero på att 
de under tiden som de fyllde i enkäten kom till insikt med att SSK inte fört all information 
vidare om erbjudanden från Intersport. Förtroendet mellan de tre parterna är överlag högt och 
undersökningen visar att förtroendet inte är något problem i någon av relationerna.  

5.3 Engagemang 
Som nämns i teorin så krävs det i alla former av relationer att parterna lägger ner kraft och 
energi för att upprätthålla en god relation. För att ett högt engagemang ska uppstå krävs ett 
stort intresse från båda parter i en relation. Engagemang existerar då samarbetspartnern anser 
att relationen är så pass viktig att den anstränger sig maximalt för att se till att relationen 
upprätthålls. 

Gällande engagemanget mellan Intersport och SSK känner båda parter att den andra sidan 
engagerar sig och eftersom båda vinner på samarbetet är annat inte att vänta. Båda känner att 
den andra parten lägger ner resurser i form av tid, kraft och pengar på att få ut så mycket som 
möjligt av samarbetet. SSK anser även att Intersport anstränger sig för att tillmötesgå deras 
behov och intressen. Intersport är också överlag nöjda med SSK: s engagemang, även om de 
har en önskan om ett ännu högre sådant. Intersport anser att SSK kan engagera sig ytterligare 
när det gäller att få medlemmarna att handla hos dem. Anledningen till detta är att de anser att 
få medlemmar har full kännedom om förmånerna de erbjuds som kunder på Intersport och att 
denna information skulle kunna kommuniceras ut tydligare. Detta kan tolkas som ett visst 
problem i relationen mellan Intersport och SSK.  

Det är dock inte i denna relation som engagemanget är som svagast. Enligt 
enkätundersökningen anser medlemmarna i föreningen att både Intersports och SSK: s 
engagemang för att få dem att handla på Intersport brister. Gällande Intersports engagemang 
för att få dem att handla i deras butiker ligger betyget på strax under 2,4. Motsvarande siffra 
för SSK ligger på strax över 2,6. Siffrorna får anses låga då samarbetet trots allt till stor del 
handlar om att få medlemmarna att handla på Intersport. Totalt sett brister engagemanget från 
såväl Intersport som SSK sida i relationen mot föreningens medlemmar. Varför Intersports 
engagemang brister skulle kunna bero på tids- och resursbrist. Anledningen till att 
medlemmarna känner ett bristande engagemang från SSK: s sida när det handlar om att få 
medlemmarna att handla på Intersport skulle kunna bero på att de inte ser sin egen vinning i 
att engagera sig ytterligare. SSK kanske inte förstår vilken ekonomisk vinning det skulle 
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kunna innebära med ett högre engagemang. Även hos SSK kan det bristande engagemanget 
bero på tids- och resursbrist. 

5.4 Lojalitet 
I teorin benämns en lojal kund som någon som över tiden anlitar ett företag för att 
tillfredsställa hela eller en betydande del av sitt behov av de produkter och tjänster som täcks 
in av företagets erbjudande. Lojalitet ska dock inte endast beskrivas som köptrohet eller i 
form av en återkommande kund. Det kan även vara en ömsesidig lojalitet mellan två eller 
flera parter där det finns ett högt förtroende, ett högt engagemang och en väl fungerande 
kommunikation. Detta kan jämföras med ett förhållande där båda parterna har viljan att vara 
tillsammans. De engagerar sig båda i relationen och har ett förtroende för varandra. 

Intersport och SSK är mycket lojala mot varandra. Det är en ömsesidig lojalitet som präglar 
samarbetet. Båda känner att de vinner på samarbetet. Annars skulle de inte vara i det. 
Gällande alla de tre ovan nämnda attributen är resultaten av undersökningen tämligen positiva 
när det gäller relationen mellan Intersport och SSK. Det attribut som eventuellt skulle kunna 
stärkas är engagemanget från främst SSK: s sida. Dock visar undersökningen på en hög 
lojalitet mellan parterna, vilket de också medger i intervjuerna. Båda två har för avsikt att 
fortsätta samarbetet och är överlag mycket nöjda med det. Ett tecken på den höga lojaliteten 
mellan dem är att ett nytt samarbetsavtal nyligen tecknades på fem år, vilket är en ovanligt 
lång avtalstid inom branschen.  

När det gäller lojaliteten mellan medlemmarna i SSK och Intersport är svaren något svårare 
att tyda. Det handlar här om en köplojalitet hos medlemmarna mot Intersport. Andelen 
medlemmar som har Intersport clubkortet är 55 % vilket får anses vara en relativt hög siffra, 
men besvarar dock inte frågan om de är lojala. På påståendet om medlemmarna oftast handlar 
sina sportartiklar på Intersport gavs betyget 3,08 på den femgradiga skalan. Detta tolkar 
utredarna som en relativt låg siffra. Svaret ligger mycket nära omdömet stämmer varken bra 
eller dåligt vilket tyder på att medlemmarna inte är så köplojala trots samarbetet mellan 
Intersport och SSK. På påståendet om medlemmarna anser sig vara återkommande kunder på 
Intersport gavs dock ett högre betyg. Medelbetyget på detta påstående är 3,4 vilket utredarna 
tolkar som att merparten av de tillfrågade anser sig vara återkommande kunder på Intersport, 
men att de även handlar på andra sportbutiker i stor utsträckning. Orsakerna till varför 
medlemmarna inte är mer lojala än vad de är gentemot Intersport skulle kunna vara att 
konkurrensen på marknaden är så hård att det inte går att få mer lojala kunder. Andra orsaker 
som skulle kunna ha en avgörande betydelse är Intersports priser, utbud och service i 
jämförelse med andra sportbutiker. Lojaliteten mellan SSK och dess medlemmar går att 
likställa med lojaliteten som ovan diskuterats, då det endast är medlemmarnas köplojalitet mot 
Intersport och den ömsesidiga lojaliteten mellan Intersport och SSK som utreds. 
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5.5 Sammanfattande diskussion 
I teorin nämns att anledningen till att företag stärker sina kundrelationer är för att knyta 
kunderna fastare till företaget och därmed minska företagets kundomsättning. Relationerna 
kan skapa, både mentala och fysiska hinder för kunderna att avbryta samarbetet. Ett sätt att 
knyta kunderna till företaget är att ha kunskap om kundens behov, föra en dialog och skapa en 
unik lösning individuellt för kunden. Målet för denna relation är att kunden upplever ett värde 
och blir engagerad vilket leder till en win–win situation. 

Totalt sett går det av undersökningen att konstatera att det främst är i kommunikationen och 
engagemanget som det brister. Det är i kommunikationen mellan SSK och föreningens 
medlemmar som mycket av problemet ligger. Även Intersports och SSK: s engagemang för 
att få föreningens medlemmar att handla på Intersport har stora brister. Dessa brister tycks 
påverka medlemmarnas köplojalitet mot Intersport negativt. Dock kan andra parametrar spela 
en stor roll för medlemmarnas köplojalitet. Kanske är det så att Intersports erbjudanden inte är 
tillräckligt bra och att detta gör att medlemmarna inte är mer lojala än vad de är. 
Resonemanget styrks av att medlemmarna endast ger betyget 2,75 på påståendet ”om de 
nämnda förmånerna påverkar deras val av sportbutik”, vilket är en förvånansvärt låg siffra 
och gör att utredarna drar slutsatsen att det är andra parametrar som avgör valet av sportbutik. 
Det kan vara allt från Intersports utbud av varor till personalens bemötande som påverkar 
valet av sportbutik. Dessa parametrar kan utredarna endast spekulera kring.  

Vad beror då den bristande kommunikationen och det bristande engagemanget på? Utredarna 
tolkar det som att parterna inte inser vad de har att vinna på samarbetet och på att sköta dessa 
bitar rätt. Det handlar trots allt om en win-win situation där alla tre parter är vinnare. SSK 
brister kanske i engagemang beroende på att de inte ser sin egen vinning av att informera 
medlemmarna om Intersports förmåner och erbjudanden. De kanske inte heller engagerar sig i 
full utsträckning av samma anledning. Alla parter vinner på samarbetet och ju mer 
medlemmarna handlar för på Intersport, med kortet kopplat till föreningen, desto större bonus 
får SSK. Det rör sig om en stor summa medlemmarna i SSK i sin tur får dra nytta av.  Det är 
inte heller särskilt mycket arbete som SSK ytterligare måste lägga ner för att meddela 
medlemmarna om förmånerna och inte heller krävs det särskilt mycket mer engagemang för 
att få till en förändring. Bristerna kan bero på tids- och resursknapphet eller på att SSK inte 
vet hur de skall gå till väga för att informera medlemmarna om förmånerna på ett tydligare 
sätt. Även Intersport måste stärka sitt engagemang för att få medlemmarna att handla i deras 
butiker. Kanske är det så att det inte finns tid och resurser för ett högre engagemang. Från 
SSK: s sida handlar det till stor del om ideellt arbetande personer som redan nu har en mängd 
uppgifter. SSK kanske inte heller vet hur de skulle kunna informera medlemmarna på ett 
tydligare sätt än vad de redan gör via notiser på hemsidan. Det handlar trots allt om att få ut 
information till en stor mängd människor. Från Intersports sida handlar det om att öka sitt 
engagemang i form av ökat deltagande etc. Detta kräver dock vissa ekonomiska resurser. Att 
förtroendet är så pass högt mellan Intersport och SSK som förening kan bero på det långa 
samarbetet samt att de alltid levt upp till den andres förväntningar. Föreningens medlemmar 
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har också ett högt förtroende för Intersport som återförsäljare av sportartiklar vilket troligen 
beror på att de har goda erfarenheter av att göra affärer med dem samt att Intersport är ett 
väletablerat varumärke. Medlemmarna har också ett relativt sett högt förtroende för att den 
egna föreningen informerar dem om Intersports förmåner och erbjudanden vilket kanske inte 
är så konstigt med tanke på att de förmodligen har en stark tilltro till den förening de är med i. 
SSK har inte heller någon fördel av att inte delge dem en sådan information vilket ytterligare 
stärker resonemanget. 
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6. SLUTSATS OCH REKOMENDATIONER 

Syftet med undersökningen var att beskriva och analysera relationerna mellan Intersport, SSK 
och SSK: s medlemmar utifrån attributen kommunikation, förtroende, och engagemang, alla 
mycket viktiga beståndsdelar i en relation. Syftet var vidare att ta reda på om samarbetet leder 
till en ömsesidig lojalitet mellan Intersport och SSK respektive en köplojalitet mellan 
Intersport och föreningens medlemmar.  Undersökningen skulle svara på frågorna om 
föreningens medlemmar är köplojala och handlar på Intersport, och i så fall i vilken 
utsträckning? Finns det en ömsesidig lojalitet mellan Intersport och SSK? Fungerar 
kommunikationen mellan parterna och vet föreningens medlemmar om vilka erbjudanden och 
förmåner Intersport erbjuder? Vidare skulle undersökningen också svara på om det fanns ett 
förtroende mellan parterna och om Intersport respektive SSK engagerar sig för att föreningens 
medlemmar skall handla på Intersport.  

Utredningen visar att köplojaliteten hos föreningens medlemmar inte är särskilt hög 
gentemot Intersport. De gör långt ifrån alla sina inköp i deras butiker. De anser sig dock i 
relativt stor utsträckning vara återkommande kunder på Intersport men på påståendet om de 
handlar merparten av sina sportartiklar på Intersport ges snittbetyget 3,08 vilket motsvarar att 
det varken stämmer bra eller dåligt. Därav bedömningen att de inte är särskilt lojala. 
Lojaliteten mellan Intersport och SSK som förening är dock mycket hög. Detta visar både 
intervjun med representanterna för Intersport och för SSK. Det är en ömsesidig lojalitet där 
båda parter är nöjda med samarbetet. Ett bevis på detta är det nyligen tecknade 
samarbetsavtalet mellan parterna på fem år.  

Gällande kommunikationen mellan parterna finns klara brister. Kommunikationen mellan 
Intersport och SSK har fungerat väl vilket intervjuerna styrker. Ansvaret för att delge 
medlemmarna om Intersports erbjudanden och förmåner ligger på SSK som förening. Dock 
visar det sig att medlemmarna inte har kännedom om flera viktiga förmåner och erbjudanden. 
Det är exempelvis endast 16 % av de tillfrågade som vet om att det går att koppla Intersport 
clubkortet till SSK som förening och endast 14 % som vet att SSK får en procentuell bonus på 
varje inköp medlemmarna gör och använder kortet. Totalt sett har endast 3 % av de tillfrågade 
kopplat sitt Intersport clubkort till SSK. Dock vet hela 78 % om att SSK och Intersport har ett 
samarbetsavtal. Trots allt ger föreningens medlemmar både Intersport och SSK underkänt 
gällande kommunikationen. Medlemmarna anser att de båda har informerat dem på ett ganska 
dåligt sätt och att informationen inte varit tydlig. Det är främst i kommunikationen mellan 
SSK och medlemmarna i föreningen som det brister då ansvaret att informera dem ligger på 
SSK som förening.  

Förtroendet mellan parterna är överlag mycket högt. Det finns ett högt förtroende mellan 
Intersport och SSK. Även medlemmarnas förtroende för Intersport som återförsäljare av 
sportartiklar är högt. Medlemmarna har också ett högt förtroende för att SSK informerar dem 
om Intersports erbjudanden och förmåner.  
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Utredningen visar att Intersports respektive SSK: s engagemang för att få föreningens 
medlemmar att handla på Intersport har vissa brister. Medlemmarna ger relativt sett låga 
betyg på påståendena om Intersport respektive SSK engagerar sig för att de skall handla där. 
Betygen på påståendena ligger kring 2,5 på den femgradiga skalan vilket tyder på att finns 
brister.  

På påståendet om de nämnda förmånerna påverkar medlemmarnas val av sportbutik ges 
endast snittbetyget 2,75. Detta är en relativt låg siffra som utredarna tolkar inte påverkar 
medlemmarnas val av sportbutik. Har samarbetet mellan Intersport och SSK och alla 
förmåner och erbjudanden alltså ingen betydelse när medlemmarna väljer var de handla sina 
sportartiklar? Svaret på frågan tycks vara nej. Detta leder resonemanget in på om Intersports 
erbjudanden och förmåner inte är tillräckligt bra. Kanske är det så att medlemmana inte 
känner att de vinner någonting på att handla där jämfört med någon annanstans. Borde de då 
inte handla där för att stödja SSK ekonomiskt? Det verkar inte som att de i nuläget känner så. 
Kanske är det så att de anser att de har bättre förmåner ekonomiskt sett av att handla i någon 
annan sportbutik med rabatter etc. Kanske har de inte heller full förståelse över vad SSK 
vinner på att de handlar på Intersport då informationen har klara brister.   

Hade utredningen kommit fram till samma slutsatser med ett annat angreppssätt? Utredarna 
menar att svaret är nej. När alla tre parter undersöks får utredningen en viss dynamik. Alla tre 
parter har tillfrågats och situationen har belysts från tre olika håll. Hade utredningen endast 
fokuserat på samarbetet mellan SSK och Intersport hade det framstått som att samarbetet var 
enbart lyckosamt. Hade endast relationen mellan Intersport och medlemmarna undersökts 
hade inte bristerna i kommunikationen mellan SSK och medlemmarna tydliggjorts och inte 
heller de brister i engagemang som finns hos SSK och Intersport. Det hade inte heller 
framgått vems ansvar det är att kommunicera ut Intersports erbjudanden och förmåner till 
medlemmarna. Valet av angreppssätt känns i efterhand riktigt. 

Hur kan intersport dra nytta av dessa resultat när det gäller samarbeten med andra 
idrottsföreningar? Det är upp till Intersport att avgöra om samarbetet med SSK tenderar att 
likna samarbeten med andra föreningar. Om så är fallet bör Intersport tänka på samma 
aspekter som har belysts ovan. Vissa reservationer görs även beträffande undersökningens 
generaliserbarhet över SSK. Det är upp till Intersport att avgöra om resultatet går att 
generalisera över SSK som förening. Detta menar utredarna dock att det gör. Då 18, 3 % av 
de tillfrågade svarade på enkäten finns en viss osäkerhet. Det kan vara så att det endast var de 
mest hängivna och engagerade medlemmarna och föräldrarna som deltog i 
enkätundersökningen. Dock borde det kanske vara dessa som är de mest insatta i samarbetet 
och om inte de vet om alla förmåner och erbjudanden gör förmodligen inte heller de mindre 
insatta det. 

6.1 Rekommendationer 

Intersport bör se över sina erbjudanden och förmåner till SSK: s medlemmar. Kanske är det så 
att det individuella erbjudandet uppfattas som för dåligt av medlemmarna. Intersport bör 
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överväga att byta till ett system med en fast rabatt för föreningarnas medlemmar då detta 
eventuellt uppfattas som mer förmånligt än det nuvarande där de får en bonus beroende på för 
hur mycket de handlar.  

Ett annat förslag för att uppnå en högre köplojalitet är ett gemensamt medlemskort i SSK och 
Intersport club i ett. Detta skulle bidra till att alla SSK: s medlemmar automatiskt blev 
medlemmar i Intersport club och eventuellt mer köplojala.  

Vidare så bör Intersport komma överrens med SSK om hur kommunikationen med 
medlemmarna skall ske. Är hemsidan den bästa informationskällan eller är direktutskick att 
föredra. Intersport bör också överväga att engagera sig ytterligare för att få föreningens 
medlemmar att handla i deras butiker.  

Ett förslag på ökat engagemang är att komma ut och träffa föreningens medlemmar mer 
regelbundet. Detta skulle kunna ske i form av att Intersport under två veckor varje säsong 
kvällstid står med ett tält och säljer produkter vid föreningens träningsanläggning. Intersport 
skulle då kunna passa på att informera medlemmarna om vilka förmåner och erbjudanden de 
har. Det skulle exempelvis kunna ske under en vecka på vårsäsongen och under en vecka på 
höstsäsongen.  

Ett ytterligare exempel på hur Intersport kan öka sitt engagemang är genom att anordna 
gästföreläsningar för föreningens medlemmar. Det kan till exempel vara med lokala 
idrottsprofiler eller med organisationer mot droger och våld. Intersport skulle i samband med 
dessa föreläsningar kunna göra reklam och informera medlemmarna om vad de har att 
erbjuda. De skulle dessutom stärka det redan goda ryktet ytterligare och vara bra reklam riktat 
mot medlemmarnas föräldrar. Företagsnamnet skulle därigenom förknippas med en god sak.  

Intersport bör också försöka få en person i varje lag i föreningen, förslagsvis en förälder, som 
agerar som ambassadör för Intersport och berättar om deras förmåner och erbjudanden. Detta 
skulle eventuellt bidra till att medlemmarna uppfattar Intersports engagemang som starkare 
och även bidra till att kommunikationen förbättras. 

Även SSK kan dra nytta av undersökningen och därmed bör ett antal rekommendationer även 
riktas till dem för att främja samarbetet. För det första bör SSK se över på vilket sätt de bör 
informera medlemmarna om Intersports erbjudanden och förmåner. Kanske finns det bättre 
sätt en via webbplatsen. Ett förslag vore att i samband med utskicket av inbetalningskortet för 
medlemsavgiften även bifoga ett informationsblad om vilka förmåner och erbjudanden 
Intersport har. SSK skulle där också kunna redogöra för varför de önskar medlemmarna att 
handla på Intersport och vilka ekonomiska fördelar det innebär för SSK som förening men 
också indirekt för medlemmarna i föreningen. Övriga kommunikationskanaler som SSK 
skulle kunna använda sig av är att på föräldramöten/informationsmöten även informera om 
samarbetet med Intersport och tydliggöra vad det kan innebära, både för föreningen och för 
medlemmarna.  
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Ett ökat engagemang från SSK: s sida för att få föreningens medlemmar att handla på 
Intersport kan innebära ett stort ekonomiskt tillskott. Ser SSK bara till att medlemmarna får 
informationen om vilka förmåner och erbjudanden Intersport har, och får dem att förstå varför 
de skall handla där, kan klubbkassan stärkas avsevärt. Samarbetet mellan Intersport och 
Skiljebo SK är ett samarbete alla tre parter vinner på.  

6.2 Förslag till framtida forskning 

Under arbetets gång väcktes tankar på fortsatta områden för studier. Det skulle vara intressant 
att ta reda på varför inte medlemmarna handlar på Intersport i en större utsträckning. Det 
skulle också vara intressant att få reda på om medlemmarna anser att Intersports erbjudanden 
och förmåner är för dåliga och i så fall ta reda på hur de skulle kunna förbättras.  
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Bilaga 1: Intervjuguide Intersport 

Intervjuguide 
Till Intersport i Västerås: 

Berätta vilka vi är och vad vi gör, samt informera om att deltagandet i undersökningen är 
frivilligt och att personen när som helst kan avbryta sitt deltagande. 

Faktafrågor: 
Intervjudatum: 
Företag: 
Namn: 
Arbetsuppgifter/ Befattning på företaget: 
 
Bakgrundsfrågor: 
1. Hur länge har ni samarbetat med Skiljebo SK? 
2. I vilken utsträckning är ni nöjda med samarbetet? 
3. Vilka var de bakomliggande orsakerna till att ni inledde ett samarbete? 
 
Kommunikation: 
4. Vem på Intersport i Västerås sköter kontakten med Skiljebo SK? 
5. Vem/vilka på SSK är det ni har kontakt med? 
6. Hur regelbunden är kontakten? 
7. På vilket eller vilka sätt sköts kommunikationen? 
8. I vilken utsträckning för Intersport i Västerås en dialog med Skiljebo SK? 
9. Hur skulle kommunikationen mellan er kunna förbättras? 
10. Har ni någon direktkontakt med Skiljebo SK: s medlemmar eller går all kontakt med 
medlemmarna via föreningen?  
11. Har ni informerat Skiljebo SK som förening om Intersports Club kort? 
12. Har ni informerat Skiljebo SK: s medlemmar om Intersports Club kort? 
13. Har ni informerat Skiljebo SK som förening om att deras medlemmar har mellan 2 % till 6 
% i bonus på sina inköp på Intersport, beroende på hur mycket de handlar, när de använder 
Intersports Club kort? 
14. Har ni informerat Skiljebo SK: s medlemmar om att de har mellan 2 % till 6 % i bonus på 
sina inköp på Intersport, beroende på hur mycket de handlar, när de använder Intersports Club 
kort? 
15. Har ni informerat Skiljebo SK om att det går att koppla Intersport Club kortet till Skiljebo 
SK som förening? 
16. Har ni informerat Skiljebo SK: s medlemmar om att det går att koppla Intersport Club 
kortet till Skiljebo SK som förening? 



MÄLARDALENS HÖGSKOLA KANDIDATUPPSATS I FÖRETAGSEKONOMI, 15 HP 
VT 2008  EFO225 
 

 

 

 

54 

 

17. Har ni dessutom informerat dem om att de får en procentuell bonus på 3 % på allt 
medlemmarna handlar för på Intersport när de använder sitt Intersport Club kort kopplat till 
SSK som förening? 
18. Vet ni om SSK har informerat sina medlemmar om dessa förmåner? 
19. Har Intersport informerat medlemmarna om dessa förmåner? 
20. Anser ni att det är SSK: s eller Intersports uppgift att förmedla dessa förmåner? 
21. I vilken utsträckning anser ni att medlemmarna har vetskapen om dessa förmåner? 
 
Förtroende: 
22. I vilken utsträckning känner ni förtroende för Skiljebo SK som samarbetspartner? 
23. I vilken utsträckning anser ni att SSK arbetar för att relationen skall vara givande för båda 
parter? 
24. I vilken utsträckning anser ni att Skiljebo SK håller vad de lovar? 
25. Hur skulle Skiljebo SK kunna agera för att Intersport skulle få ett ökat förtroende för 
dem? 
26. I vilken utsträckning litar ni på att Skiljebo SK förmedlar Intersports budskap/erbjudanden 
till medlemmarna? 
 
Engagemang: 
27. I vilken utsträckning anser ni att Skiljebo SK engagerar sig i samarbetet? 
28. I vilken utsträckning anser ni att SSK är villiga att lägga ned resurser i form av tid och 
engagemang på samarbetet? 
29. I vilken utsträckning anser ni att Skiljebo SK anstränger sig för att tillmötesgå era 
behov/intressen? 
30. På vilket sätt skulle ni vilja att Skiljebo SK ytterligare engagerar sig i samarbetet? 
 
Lojalitet: 
31. I vilken utsträckning avser ni att fortsätta samarbetet? 
32. I viken utsträckning litar ni på att Skiljebo SK har för avsikt att fortsätta samarbetet? 
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Bilaga 2: Intervjuguide Skiljebo SK 

Intervjuguide 
Till Skiljebo SK: 

Berätta vilka vi är och vad vi gör, samt informera om att deltagandet i undersökningen är 
frivilligt och att personen när som helst kan avbryta sitt deltagande. 

Faktafrågor: 
Intervjudatum: 
Förening: 
Namn: 
Arbetsuppgifter/ Befattning i föreningen: 
 
Bakgrundsfrågor: 
1. Hur länge har ni samarbetat med Intersport i Västerås? 
2. I vilken utsträckning är ni nöjda med samarbetet? 
3. Vilka var de bakomliggande orsakerna till att ni inledde ett samarbete? 
 
Kommunikation: 
4. Vem/vilka på Intersport i Västerås sköter kontakten med er? 
5. Vem/vilka på SSK sköter kontakten med Intersport? 
6. Hur regelbunden är kontakten? 
7. På vilket eller vilka sätt sköts kommunikationen? 
8. I vilken utsträckning litar ni på att Intersport i Västerås förser er med relevant information? 
9. I vilken utsträckning för Intersport i Västerås en dialog med er? 
10. Hur skulle kommunikationen mellan er kunna förbättras? 
11. Känner ni till Intersports Club kort? 
12. Känner ni till att SSK: s medlemmar har mellan 2-6 % i individuell bonus på alla sina 
inköp på Intersport, beroende på hur mycket de handlar, om de använder Intersport Club 
kortet? 
13. Känner ni till att det går att koppla kortet till SSK som förening? 
14. Känner ni dessutom till att SSK får en procentuell bonus på 3 % på allt medlemmarna 
handlar på Intersport när de använder sitt Intersport Club kort och kopplar det till föreningen?  
15. Var ifrån eller från vem har ni fått informationen om dessa förmåner? 
16. Har SSK informerat sina medlemmar om dessa förmåner? 
17. Vet ni om Intersport har informerat medlemmarna om dessa förmåner? 
18. Anser ni att det är SSK: s eller Intersports uppgift att förmedla dessa förmåner? 
19. I vilken utsträckning anser ni att medlemmarna har vetskapen om dessa förmåner? 
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Förtroende: 
20. I vilken utsträckning känner ni förtroende för Intersport i Västerås som samarbetspartner? 
21. I vilken utsträckning anser ni att Intersport i Västerås arbetar för att relationen skall vara 
givande för båda parter? 
22. I vilken utsträckning anser ni att Intersport i Västerås håller vad de lovar? 
23. Hur skulle Intersport i Västerås agera för att Skiljebo SK skulle få ett ökat förtroende för 
dem? 
24. I vilken utsträckning anser ni att Intersport i Västerås kan få fram de produkter som ni 
behöver? 
 
Engagemang: 
25. I vilken utsträckning anser ni att Intersport engagerar sig i samarbetet? 
26. I vilken utsträckning anser ni att Intersport är villiga att lägga ned resurser i form av 
exempelvis tid och pengar på samarbetet? 
27. I vilken utsträckning anser ni att Intersport anstränger sig för att tillmötesgå era behov? 
28. I vilken utsträckning anser ni att Intersport anpassar sina erbjudanden till SSK: s 
medlemmars behov? 
29. På vilket sätt skulle ni vilja att Intersport ytterligare engagerar sig i samarbetet? 
 
Lojalitet: 
30. I vilken utsträckning avser ni att fortsätta samarbetet? 
31. I viken utsträckning litar ni på att Intersport har för avsikt att fortsätta samarbetet? 
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Bilaga 3: Enkätundersökning 

Enkätundersökning 

Vi är två studenter från Mälardalens Högskola som skriver vår kandidatuppsats i företagsekonomi. 
Uppsatsen behandlar Skiljebo SK:s medlemmars relation till Intersport. Till medlemmar under 15 år 
ber vi att målsman svarar på enkäten. Medlemmar som är 15 år eller äldre svarar själva på enkäten. 
Enkäten är anonym och ert deltagande är helt frivilligt. Ni kan när som helst välja att avbryta ert 
deltagande. Enkäten består av 9 frågor och 11 påståenden. Påståendet besvaras med det alternativ som 
bäst stämmer överens med din uppfattning på en skala från 1-5 där:  
 
1= stämmer inte alls 
2= stämmer ganska dåligt 
3=stämmer varken bra eller dåligt 
4=stämmer ganska bra 
5=stämmer helt och hållet  
 
Enkäten tar endast ett par minuter att svara på. Den ifyllda enkäten medtages på nästa match- eller 
träningstillfälle, eller lämnas direkt till oss på plats. Du kan även lämna enkäten på Skiljebo SK:s 
kansli. Sista inlämningsdag för enkäten är tisdag 13/5. Vi skulle vara tacksamma om du tog dig tid att 
fylla i denna enkät. 
 
 
1. Vänligen fyll i spelarens födelseår i rutan:  

 

 

2. Spelarens kön:  

 

3. Jag handlar oftast mina sportartiklar på Intersport. 

Stämmer inte alls Stämmer helt och hållet 

 

4. Jag anser mig vara en återkommande kund hos Intersport. 

Stämmer inte alls Stämmer helt och hållet 

 

5. Vem i hushållet bestämmer var inköpen av sportartiklar görs?  
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6. Har du ett Intersport Clubkort? Om nej, hoppa till fråga 8.   

 

 

7. Jag använder oftast mitt Intersport Clubkort när jag handlar på Intersport. 

                          Stämmer inte alls Stämmer helt och hållet 

 

8. Vet du om att Skiljebo SK och Intersport har ett samarbetsavtal?  

 

 

9. Vet du om att du får en bonus på varje inköp du gör i Intersports butiker när du 
använder Intersports Clubkort?  

 

 

10. Vet du om att det går att koppla Intersport Clubkortet till Skiljebo SK som 
förening?  

 

 

11. Vet du om att Skiljebo SK får en bonus på varje inköp du gör på Intersport om du 
använder ditt Intersport Clubkort och kopplar det till föreningen?  

 

 

12. Har du kopplat ditt Intersport Clubkort till Skiljebo SK som förening?  

 

 

13. Intersport har på ett tydligt sätt informerat mig om ovan nämnda förmåner. 

                         Stämmer inte alls Stämmer helt och hållet 
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14. Skiljebo SK har på ett tydligt sätt informerat mig om ovan nämnda förmåner. 

                         Stämmer inte alls Stämmer helt och hållet 

 

15. Ovan nämnda förmåner påverkar mitt val av sportbutik. 

                            Stämmer inte alls Stämmer helt och hållet 

 

16. Jag känner att jag stöttar Skiljebo SK när jag handlar på Intersport.  

                            Stämmer inte alls Stämmer helt och hållet 

 

17. Intersport har engagerat sig för att jag som medlem i Skiljebo SK ska handla i deras 
butiker. 

                          Stämmer inte alls Stämmer helt och hållet 

 

18. Skiljebo SK har engagerat sig för att jag som medlem i föreningen skall handla på 
Intersport. 

                          Stämmer inte alls Stämmer helt och hållet 

 

19. Jag känner ett högt förtroende för Intersport som återförsäljare av sportartiklar. 

                          Stämmer inte alls Stämmer helt och hållet 

 

20. Jag har förtroende för att Skiljebo SK förmedlar Intersports förmåner och 
erbjudanden till mig som medlem i föreningen. 

                            Stämmer inte alls Stämmer helt och hållet 

 

 

Vid eventuella oklarheter var vänlig att kontakta någon av oss. 
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Per: pbd04002@student.mdh.se                                  Roderik: rem03001@student.mdh.se 

 

Tack för din medverkan! 


