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Problem: Inom marknadsföringslitteraturen finns det ett flertal åtgärder som kan tillämpas för att 

förstärka relationerna mellan köpare och säljare. Problem kan uppstå vid utformning av 

relationsskapande åtgärder i de fall företag saknar kunskaper inom relationsmarknadsföring. Även 

om samtliga relationsskapande åtgärder syftar till att öka det kundupplevda värdet, är det företagets 

karaktär som avgör vilka åtgärder som är bäst lämpade. 

Syfte: Beskriva och undersöka vilka relationsskapande åtgärder som kan tillämpas för att förstärka 

kundrelationerna i ett mindre tjänsteföretag.  

Metod: I uppsatsen har det används en kvalitativ forskningsmetod. Data i uppsatsen är baserad på 

riktade samt ostrukturerade intervjuer med Stinghouse och dels från telefonintervjuer med 

Stinghouse kunder. Utöver det har uppsatsen tagit stöd av material som hämtats från vetenskapliga 

artiklar samt marknadsföringslitteratur. För att möjliggöra en bredare målgrupp till uppsatsen 

användes en forskningsmetod som hade karaktären av en fallstudie.   

Resultat: Uppsatsen har resulterat i relationsskapande åtgärder anpassade för mindre tjänsteföretag. 
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attraktiva löften. Åtgärderna bör främst riktas till nyckelkunderna.  
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Problem: Within marketing literature, there are several measures that can be applied to strengthen 

relationships between buyers and sellers. Problems may arise when a company must choose 
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character that determines what measurements suit the most. 

Purpose: Describe and examine the relationship-building measures that can be used to 

strengthen customer relationships in a small service. 

Method: The essay has used a qualitative research method. The data in this essay is based on 

targeted and unstructured interviews with Stinghouse and from telephone interviews with 

Stinghouse customers. In addition, the essay has been supported by material drawn from scientific 

articles and marketing literature. To enable a wider audience for the essay, a case with the character 

of a case study was used. 

 

Results:  

The essay has resulted in relationship-building measures suitable for small service companies. The 

relationship-building measures involve an improved customer dialogue. 

Customer dialogue includes a functioning feedback system from the customer and the offering of 

attractive promises. The measurements should primarily be directed at the key customers. 
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1. Inledning  

I följande kapitel ges en inledande beskrivning av bakgrunden till syftet och dess avgränsning.      

I kapitlet presenteras frågeställningarna, problematisering samt tidigare forskning. Benämningar 

förklaras för att underlätta läsförståelsen. Avslutningsvis beskrivs fallstudieföretaget.  

 

Industrialiseringen i Europa bidrog till massproduktion, därmed ökade också antalet konsumenter. 

Säljare hade inte tid för kunddialoger och det var inte längre lönsamt att upprätthålla kundrelationer. 

Marknaden betraktades som homogen där kundernas preferenser och behov ansågs vara likartade.  

Det dominerade synsättet var transaktioner, transaktionssynsättet kännetecknas av ett fokus på 

utbytet av pengar och varor. Företag ansåg det inte ekonomiskt gynnsamt att behålla befintliga 

kunder och eftersträvade enbart attraktion av nya kunder.
1
 

Idag har marknadsförhållanden förändrats. Företag måste erbjuda ett ökat kundvärde som gynnar 

kunden att stanna kvar hos företaget, kundvärdet uppstår ur kundrelationen.  

Företag som endast erbjuder bra produkter till ett förmånligt pris har svårt att hålla sina kunder 

lojala. Företag som värdesätter kundlojalitet är medvetna om kundrelationens betydelse och 

eftersträvar integreringen av relationsmarknadsföring i verksamheten. Relationsmarknadsföring 

fokuserar inte bara på att attrahera rätt kunder, utan också på att omvandla dem till kunder som gör 

frekventa återköp.
2
 Det viktigaste incitamentet i relationsmarknadsföringen är kundvärdet. 

Kundvärdet har betydelse för kundens framtida lojalitet gentemot företaget
3
. Litteraturen behandlar 

flera olika relationsskapande åtgärder. De måste dock anpassas beroende på företagets karaktär 

samt resurser
4
. 

Kundrelationer är särskilt viktiga i tjänsteproducerande företag då de har en ökad kontakttid med 

sina kunder. Företag som producerar materiella produkter är inte i samma behov av kundernas 

medskapande roll.
 
Om ett företag saknar kunskapsmässiga resurser inom marknadsföring kan det bli 

problematiskt för företaget att välja en lämplig relationsåtgärd. Felaktiga relationsåtgärder kan 

påverka kundernas lojalitet negativt.
5
 Vi anser att det finns en brist i marknadsföringslitteraturen då 

det saknas information om vilka relationsskapande åtgärder som är lämpade att användas av mindre 

tjänsteföretag. Vi har därför valt Stinghouse vilket är ett mindre tjänsteföretag, för att undersöka 

vilka åtgärder som kan tillämpas för att öka kundlojaliteten.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Blomqvist, Dahl & Haeger (2004) 
2 Kapferer (2004) 
3 Berry, Shostack & Upah (1983) 
4 ibid 
5 ibid  
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1.1. Bakgrund  

Relationsmarknadsföring är idag ett relativt nytt begrepp inom marknadsföringen.  

Begreppet relationsmarknadsföring är däremot inte ett nytt fenomen då människor har gjort affärer 

enligt relationsmarknadsföringens principer lika länge som handeln existerat. 

Relationsmarknadsföring har blivit accepterad som strategi och fått mycket uppmärksamhet i 

marknadsföringslitteraturen.
6
 Det har skett i samband med en förändring av marknadsföringens 

syfte under de senaste decennierna. Idag syftar marknadsföringen till att utveckla befintliga 

kundrelationer för att därmed öka kundlojaliteten.
7
 Flera olika faktorer har bidragit till att 

marknadsförhållanden ser idag annorlunda ut. Framväxten av relationsmarknadsföringen är ett 

resultat av informationssamhällets tillkomst vilket ökade kundens tillgänglighet av information och 

skapade allt mer sofistikerade kundbehov.
8
 Företag fick också tillgång till modernare teknologi som 

underlättade kunddialogerna och gjorde det möjligt att samla in information och använda den till 

segmenteringen av kunderna.
9 

Det blev viktigt att tillämpa relationsmarknadsföring i verksamheten då anpassning till marknadens 

spelregler ökar konkurrenskraften i ett företag.
10

 

Litteraturen omfattar flera relationsskapande åtgärder som företag kan använda för att skapa lojalare 

kunder. De vanligaste relationsskapande åtgärderna är hantering av kundklagomål, ökat kundvärde 

samt en välfungerande kunddialog.
11

 Företag som saknar kunskap inom marknadsföring kan ha 

problem att välja vilken åtgärd som bör tillämpas för att stärka kundrelation
12

.  

 

 

1.2. Problembakgrund 

Stinghouse har upplevt att färre kunder återkommer efter ett avslutat projekt. Detta beror på att det 

idag finns alltfler företag som erbjuder liknande tjänster samt att Stinghouse saknar strategier och 

kunskap för att hantera kundrelationer.
13 

 

1.2.1. Problematisering  

Innan ett företag intar en strategi inom relationsmarknadsföring bör företag kartlägga sina 

förutsättningar och utefter dessa bestämma vilka åtgärder som kan tillämpas. De åtgärder som 

tillämpas bör vara beroende på företagets karaktär och resurser. Detta gör det svårt för ett företag att 

välja vilka åtgärder som kommer att ha störst inflytande vid förstärkning av kundrelationer.
14

  

Mindre företag har inte samma förutsättningar som större företag att attrahera nya kunder. Alla 

företag är dock i behov av kunder för överlevnad.
15

 Kunskapsområdet inom 

relationsmarknadsföring är omfattande, det kan dock upplevas komplext och alltför omfattande för 

företag utan kunskap om relationsmarknadsföring.
16

 

 

                                                      
6 Gambeson (1999) 
7 Blomqvist, Dahl & Haeger (2004) 
8 Xu & Yen (2002) 
9 Blomqvist, Dahl & Haeger (2004) 
10 Reicheld & Sasser (2004) 
11 Berry(1991) 
12 ibid 
13 Bilaga 1: s.1  
14 Berry, Shostack & Upah (1983) 
15 Grönroos (1996) 
16 Glazer (1999) 
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1.2.2.  Problemformulering  

Vilka åtgärder kan vidtas för att förstärka kundrelationerna i ett mindre tjänsteföretag? 

 

 

1.3. Syfte  

Beskriva och undersöka vilka relationsskapande åtgärder som kan tillämpas för att förstärka 

kundrelationerna i ett mindre tjänsteföretag. 

  

1.3.1. Frågeställningar 

1. Vilka relationsskapande åtgärder är de mest förekommande enligt litteraturen? 

2. Varför är det viktigt att öka kundrelationerna i ett tjänsteföretag? 

3. Vilka är de eventuella fallgroparna när relationsskapande åtgärder skall genomföras? 

4. Vilken är framgångsfaktorn när relationsskapande åtgärder skall genomföras, kvantitet eller 

kvalité? 

5. I vilken omfattning värdesätter kunderna relationerna till ett mindre tjänsteföretag? 

6. Vilka relationsskapade åtgärder anses viktiga av kunder till ett mindre tjänsteföretag? 

 

 

1.3.2. Avgränsning 

Av tidsskäl baseras uppsatsen på endast företaget Stinghouse. Vi valde att göra en undersökning 

med karaktär av en fallstudie. Uppsatsen syftar till att förstärka kundrelationerna till Stinghouse 

nuvarande kunder.  

 

 

1.3.3. Målgrupp 

Uppsatsen riktar sig till Stinghouse, vilket är ett mindre tjänsteföretaget som uppsatsen är baserad 

på. Uppsatsen lämpar sig även till andra företag som har liknande förutsättningar och karaktär.  

Vi anser att analysen har resulterat i ett kunskapsbidrag inom relationsmarknadsföring, med 

inriktning mot mindre tjänsteföretag. Uppsatsen kan därför även vara lämpad för studenter som 

studerar relationsmarknadsföring. 

 

 

1.3.4. Benämningar 

Under uppsatsen är relationsmarknadsföring ett ständigt återkommande begrepp.  

För enkelhetens skull kommer relationsmarknadsföring fortsättningsvis benämnas RM. 

 

 

1.4.  Fallbeskrivning av Stinghouse 

Stinghouse är ett mindre företag som producerar reklamfilm, video samt tv program. Tobias 

Johansson är VD och den enda anställda på företaget.
17

 

Stinghouse började sin verksamhet i slutet av 2005 i Västerås. De hyr in personal vid behov då 

företaget har begränsade ekonomiska resurser och endast en person anställd. 

                                                      
17 Bilaga 2: s 1 
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Stinghouse kärnkompetens är att överföra kundernas visioner och idéer till media.                        

För att leverera kvalitativa slutprodukter har Stinghouse en frekvent kunddialog under 

produktionen.
18

 Efter leveransen av slutprodukten avslutas oftast kunddialogen eftersom Stinghouse 

inte sett någon större vinst i en fortsatt kontakt. Vid enstaka tillfällen kontaktar Stinghouse sina 

kunder efter avslutat projekt. De kontaktar då kunderna för att undersöka om det kan finnas 

möjligheter till framtida projekt. Den typen av kontakt sker sporadiskt och under de perioder 

Stinghouse har få andra projekt att arbeta med.
19

  

Stinghouse största kunder agerar främst inom landsting och omfattar ABBs olika avdelningar. 

Nyckelkunderna genererar en stor del av Stinghouse intäkter. Trots ABBs vitala betydelse för 

Stinghouse intäkter tilldelas samtliga kunder lika mycket uppmärksamhet.
20

 

 

”Det är i förstadiet som vi ägnar mycket tid till våra kunder och sen efteråt följer vi 

inte upp kunderna och frågar den hur det gått, utan vi är ganska dåliga på 
uppföljning”

 
 Stinghouse VD  21 

 

Stinghouse har observerat en minskad återkomst av kunderna och vill därför arbeta med RM för att 

förstärka kundrelationerna. Den minskade kundlojaliteten kan kopplas till nya konkurrerande 

företag som erbjuder liknande tjänster.
22

 Stinghouse har idag ett flertal närliggande konkurrenter. 

Det största hotet med konkurrenterna är deras höga kärnkompetens vilket bidrar till en hög 

specialisering och ett detaljerat utbud av tjänster.
23

 En ytterligare faktor till minskad kund återkomst 

kan vara att Stinghouse inte vidtar åtgärder för att bevara sina nuvarande kundrelationer. Stinghouse 

VD anser att större fokus på kunderna kan bidra till en ökad kundlojalitet.
 
Stinghouse saknar 

kunskapsmässiga resurser för att förstärka kundrelationerna.
24

 I nuläget lägger de ner ca 10-15% av 

deras resurser på sälj och relationsskapande åtgärder, de resterande 75-80% läggs på produktion och 

kundmöten
25

. 

  

  

                                                      
18 Bilaga 5: s 1 
19 Bilaga 5: s 3 
20 Bilaga 5: s 2 
21 Bilaga 5: s 2. 2011-04-26. 
22 Bilaga 2: s 1 
23 Bilaga 5: s 1 
24 Bilaga 5: s 2 
25 Bilaga 2: s 1 
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2. Metod 

I metodkapitlet förklaras de praktiska tillvägagångssätt som använts för att genomföra 

undersökningarna. Metodvalen motiveras och en modell har skapats för att förklara hur 

datainsamlingsprocessen har gått tillväga. 

 

2.1. Genomförande av uppsats 

Valet av ämne och syfte gjordes för att vi ansåg att det saknades information om vilka 

relationsskapande åtgärder som är lämpliga att användas av mindre tjänsteföretag.  

För att uppnå syftet med uppsatsen genomfördes en fallstudieorienterad undersökning av företaget, 

Stinghouse. Eftersom uppsatsen ska kunna appliceras på andra företag än enbart Stinghouse utgick 

vi från Stinghouse generella karaktär, då de är ett mindre tjänsteföretag med avsaknad av RM 

kunskaper. 

Stinghouse problematik definierades genom intervjuer med Stinghouse. Intervjuerna syftade till att 

kartlägga Stinghouse karaktär, med karaktär menar vi hanteringen av deras nuvarande 

kundrelationer samt deras förutsättningar för att förstärka kundrelationerna.  

Sedan genomfördes intervjuer med Stinghouse kunder, dessa syftade till att konkretisera hur 

kunderna uppfattar relationer. När Stinghouse och deras kunder blivit definierade söktes det efter 

relevant litteratur. Därefter tillämpades litteraturen och teorierna på de resultat som samtliga 

intervjuerna hade genererat. De resultat som uppstod efter att litteratur och teori tillämpats på 

Stinghouse var analys och slutsatser. Analysen och slutsatserna besvarar de frågeställningar och 

syfte som formulerades i uppsatsens inledande del.  

 

2.1.1. Forskningsmetod 

I uppsatsen användes en kvalitativ forskningsmetod, uppsatsen är fallstudieorienterad och av 

deskriptiv karaktär då det finns grundläggande kunskap inom RM. 

Målet med deskriptiva fallstudier är att studera företeelser eller skeenden.
26

  

Vi har dock inte gjort en fullständig fallstudie då det är alltför omfattade och tidskrävande. Vi har 

därför valt att benämna forskningsmetoden som fallstudieorienterad och inte en renodlad fallstudie.  

Vi anser uppsatsen liknar en fallstudie till karaktären då vi använt oss av ett verkligt företag som 

legat till grund för uppsatsen, samt det faktum att Stinghouse har undersökts i sin naturliga miljö 

och kontext. Vilket är typiskt för kvalitativa fallstudier samt att de är empiriskt förankrade, de bör 

också resultera i lösningar eller förslag till lösningar på problem. 

Det arbetssätt som vi använt oss av under uppsatsen är också överensstämmande med fallstudier, i 

det avseendet att kunskapsmängden i första hand behöver ökas för att därefter kunna lösa ett 

problem. Fallstudier lämpar sig att använda i de fall undersökaren vill få en djupare förståelse för 

det undersökta eller för hur de undersökta uppfattar något. 
27

Även det anser vi stämmer väl överens 

med uppsatsens syfte och mål.  

 

Syftet med uppsatsen är att beskriva vilka relationsskapande åtgärder som kan förstärka 

kundrelationerna. Fallstudier kännetecknas oftast genom att de undersöker en specifik och 

avgränsad företeelse samt har ett tydligt definierat problem
28

. Det är typiskt för fallstudier att den 

                                                      
26 Björklund & Paulsson (2003) 
27 Merriam (1999) 
28 Kvale (1997) 
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företeelse som undersöks inte går att frånskilja ifrån den kontext som de undersökta verkar i. 

Kvalitativa forskningsmetoder fokuserar på insikt och förståelse för det undersökta. De syftar till att 

klargöra sammanhang, innebörder och helheten. 
29

 

 

Vi ansåg att en kvantitativ metod inte var lämplig att använda för att uppnå syftet med uppsatsen. 

Eftersom kvantitativa metoder enbart fokuserar på mätbar och statistisk data.
30

  Det hade dock varit 

relevant att genomföra enkätundersökningar av Stinghouse kunder, men antalet respondenter var 

alltför få. Därför valdes en kvalitativ metod då den främjar djup och inte ett enskilt och detaljerat 

slutresultat. Vidare undersöker kvalitativa metoder människors konstruktion av verkligheten. En 

tillämpning av dessa metoder kan därför bidra till att validiteten ökar då validitet bör bedömas 

genom undersökarens tolkningar och erfarenheter. 
31

 

 

De resultat fallstudier genererar har en tendens att bli alltför omfattande, då det kan vara 

problematiskt att avgränsa insamlad data
32

. För att undvika ett alltför stort och otydligt slutresultat 

har vi eftersträvat att vara kritiska gentemot insamlad data. Vi har även ifrågasatt dennes relevans 

och betydelse i uppsatsen. När fallstudier genomförs är undersökaren det primära instrumentet, 

detta kan orsaka att fallstudien och genomförandet kan bli alltför påverkat av den person som utför 

fallstudien
33

. 

För att inte påverka studiens utfall och de olika respondenterna i alltför stor utsträckning har vi 

försökt att vara uppgiftsorienterade. Med uppgiftsorienterade menar vi att vi har eftersträvat att 

enbart fokusera på det område som undersöktes för tillfället.
34

 Vidare har vi under 

datainsamlingsprocessen försökt att inte vara alltför emotionella eller personliga.  

 

2.2. Datainsamling  

För att uppnå intentionen med uppsatsen har vi använt kvalitativa personliga intervjuer, 

telefonintervjuer samt litteratur i form av vetenskapliga böcker och artiklar. Empirin som 

datainsamlingen resulterade i syftade till att undersöka relationsskapande åtgärder som bör 

tillämpas i ett mindre tjänsteföretag. 

 

2.2.1. Datainsamlingsprocessen  

För att förtydliga hur uppsatsens syfte skulle uppnås genom datainsamlingens olika delar skapade vi 

en modell. Modellen inleds med syftet och fragmenteras sedan ner till intervjufrågor, modellen 

förklarar hur de olika delarna fungerar tillsammans och i vilken ordning. Modellen börjar med 

syftet, syftet utgår ifrån Stinghouse, det syns till vänster på bilden. Under Stinghouse beskrivs det 

hur datainsamlingen har gått tillväga för att definiera Stinghouse. Under syftet har problemet 

formulerats i en frågeformulering, formuleringen definierar problemet som syftet ämnar besvara. 

För att kunna besvara problemformeringen har det utformats frågeställningar. Frågeställningarna är 

placerade under problemformuleringen. För att frågeställningarna skall besvaras har det använts två 

olika datasamlingsmetoder: Litteratur och intervjuer. Intervjufrågorna samt den utvalda litteraturen 

                                                      
29 ibid 
30 Lantz (2007) 
31 Merriam (1999) 
32 Ibid 
33 Merriam (1999) 
34 Lantz (2007) 
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är de som syns längst till vänster i modellen. De intervjufrågor som berör Stinghouse har utelämnats 

i modellen då de inte kan direkt härledas till frågeställningarna. Frågorna har dock varit relevanta 

för att definiera Stinghouse hantering av kundrelationer. 

 

2.2.2. Datainsamlingsmodell 

 
35

 Fig 1 

                                                      
35  Fig 1. Egen figur 
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2.2.3. Litteratur 

Det huvudsakliga syftet med litteraturen har varit att besvara de frågeställningar som vi har 

formulerat i inledningen. Det kan vara problematiskt att tillgodogöra kunskap från litteratur utan att 

bli alltför influerad av författarnas egna värderingar och uttryck
36

. För att balansera dessa faktorer 

har vi försökt att kritiskt granskat de böcker och vetenskapliga artiklar som använts under 

uppsatsen. Vi har även eftersträvat ett neutralt och opartiskt förhållningssätt inför litteraturen.  

Med kritiskt granska menas att vi har diskuterat källorna och dess tillförlitlighet och jämfört dessa 

med andra källor för att kontrollera om de varit överensstämmande.  

Vidare har vi försökt att använda oss av ursprungskällor i den utsträckningen som varit 

genomförbar. Med ursprungskällor menar vi att vi har eftersträvat att återgå till grundkällan i de fall 

vi använt oss av litteratur som är baserad på redan publicerad litteratur. I de fall vi inte funnit 

ursprungskällor och istället använt källorna som varit tillgänglig, har vi granskat dessa extra kritiskt 

och diskuterat huruvida källorna varit tillförlitliga. 

 

2.2.4. Intervjuer  

Vi genomförde två typer av intervjuer med Stinghouse samt sju stycken med Stinghouse nuvarande 

kunder. Vi efterfrågade 15 namn på företag för att genomföra intervjuerna med kunderna, då vi 

kalkylerade med ett bortfall på cirka tre företag. 

Vi valde att använda kvalitativa intervjumetoder, metoden är lämplig att använda när man vill öka 

förståelsen inför något
37

. Vi ville öka förståelsen inför Stinghouse samt Stinghouse kunder. För att 

studera något på djupet och upptäcka undanskymda faktorer är en kvalitativ metod att föredra. 

Metoden kan också användas när syftet är att undersöka komplexa sociala relationer. Metoden 

lämpar sig även i de fall när det är en mindre mängd människor som ska intervjuas.
38

 Vi anser att en 

kvalitativ intervjumetod är lämplig att använda sig av för att besvara problemformuleringen och 

syftet med uppsatsen. I motsats till kvalitativa intervjumetoder finns det kvantitativa 

intervjumetoder, dessa passar bättre att använda sig av i de fall då det redan finns mycket kunskap 

och information om ämnet och syftet är att fastställa mängden av något
39

. Vi anser därför att en 

kvantitativ metod inte är adekvat att använda sig av i uppsatsen.  

Vidare har vi genomfört tre olika typer av kvalitativa intervjumetoder, vi har använt oss av öppna 

och riktade intervjuer, halvstrukturerade och ostrukturerade intervjuer.   

Under samtliga intervjuer som genomförts har vi försökt att inte påverka respondenterna. Det 

föreligger dock en särskild stor risk för påverkan under ostrukturerade och riktade intervjuer
40

. För 

att öka vår subjektivitet har vi under intervjuerna minimerat yttrandet av personliga värderingar i 

form av medgivanden och personliga kommentarer. 

För att intervjuerna skulle uppnå en hög tillförlitlighet och därmed öka reliabiliteten har det 

formulerats och använts kontrollfrågor under samtliga intervjuer
41

. Kontrollfrågorna har formulerats 

som en kort sammanfattning av den information som uppstått under intervjun. Sammanfattningen 

                                                      
36 Backman (1998) 
37 Lantz (2007) 
38 Bryman (1997) 
39 Lantz (2007) 
40 ibid 
41 Björklund & Paulsson (2003) 



 9 

gjordes av intervjuaren och därefter fick respondenten en möjlighet att ytterligare beskriva och 

förtydliga det som uttryckts under intervjun. Den typen av kontrollfrågor kan också förbättra 

giltigheten på intervjun samt säkerställa att vi uppfattat respondenten korrekt
42

. 

 

2.2.4.1.  Ostrukturerad intervju med Stinghouse 

För att kunna skapa en grund till uppsatsen genomfördes en ostrukturerad intervju med Stinghouse 

VD, Tobias Johansson. Intervjun pågick i 90 minuter och samtalsformen var personlig och 

informell. Med personlig menar vi att intervjun inte var en telefonintervju eller att email användes. 

Intervjun dokumenterades och sammanfattades för att informationen som uppstått under intervjun 

skulle kunna användas och tillgodogöras. Eftersom intervjun syftade till att kartlägga Stinghouse 

och dess karaktär ansåg vi att det var lämpligt att göra en ostrukturerad intervju vid första mötet 

med Stinghouse. Ostrukturerade intervjuer är användbara i de fall intervjuaren inte har tillräckligt 

med kunskap om området och frågorna uppkommer därför under intervjun
43

. Ostrukturerade 

intervjuer är växlande och svåra att kontrollera eftersom intervjun inte följer ett tydligt mönster i 

form av förutbestämda frågor. För att hantera växlande intervjuer krävs det att intervjuaren är 

flexibel och har förmågan för att kunna anpassa sig till respondenten.
44

 För att vara väl förberedda 

och öka vår flexibilitet hade vi utformat olika typer av stödfrågor och en dagordning inför intervjun. 

 

2.2.4.2.  Riktad intervju med Stinghouse 

Den riktade och öppna intervjun genomfördes med Tobias Johansson, VD för Stinghouse.  

Intervjun genomfördes med VD:n på Stinghouse eftersom Stinghouse inte har någon personal 

anställd. Intervjun pågick i 46 minuter och 23 frågor ställdes, intervjuerna spelades in med 

bandspelare för att sedan transkriberas. Intervjun var personlig och genomfördes inte över telefon 

eller email. Intervjun syftade till att fastställa Stinghouse problematik, generella karaktär och 

resurser för att förstärka sina nuvarande kundrelationer. Vi ville också undersöka hur de nuvarande 

relationerna upprätthålls. 

I öppna och riktade intervjuer talar respondenterna fritt, undersökaren söker efter respondentens 

subjektiva uppfattningar om hur något förhåller sig.
45

 Vi anser därför att det var passande att 

använda öppnade och riktade intervjuer då vi ville undersöka Stinghouse karaktär och 

förutsättningar. Vidare ansåg vi det också relevant att undersöka relationerna mellan företag och 

kund ur Stinghouse perspektiv.   

 

2.2.4.3. Telefonintervjuer med kunder   

I syfte att öka kunskapen om Stinghouse kundrelationer har det genomförts telefonintervjuer med 

Stinghouse kunder. Intervjuerna fokuserade på att undersöka hur kunderna uppfattar värdet av de 

nuvarande kundrelationerna samt vitala faktorer för att relationerna skall kunna förbättras. Vi vill 

även undersöka vad kunderna anser vara viktigt samt irrelevant i relationerna. Det ansågs också 

väsentligt att undersöka vad respondenterna ansåg vara mindre bra med relationer. Detta för att 

kunna undvika eventuella fallgropar vid skapandet av relationsskapande åtgärder. De respondenter 

som medverkade under telefonintervjuerna var kunder till Stinghouse, dessa valdes ut av 

Stinghouse själv. Våra kriterier var att kunderna skulle vara kontinuerliga kunder och inte 

                                                      
42 Björklund & Paulsson (2003) 
43 Merriam (1999) 
44 ibid 
45 Lantz (2007) 
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engångskunder. Vi ansåg det var lämpligt om respondenterna var kontinuerliga kunder då de hade 

mer erfarenhet av att samarbeta med Stinghouse. Minst en av kunderna skulle vara nyckelkund, då 

deras uppfattningar om Stinghouse är särskilt viktig för lönsamheten. Vi fick namn på nio stycken 

företag för att genomföra intervjuerna. Varje intervju pågick i ca 15 minuter och 13 frågor ställdes. 

Intervjuerna spelades inte in med någon bandspelare då det inte fanns tekniskt möjlighet till det. 

Under intervjuerna fördes anteckningar med stödord och omedelbart efter varje avslutad intervju 

kompletterades stödorden med ytterligare information som framkommit under intervjun.  

 

För att garantera att informationen som uppkom under telefonintervjuerna är densamma som 

respondenten förmedlade under intervjuerna, avslutade vi varje intervju med en sammanfattning av 

intervjun varpå vi frågade om respondenten hade något att tillägga eller förändra.  

Efter att samtliga intervjuer genomförts sammanställdes materialet i en löpande text där majoriteten 

av homogena svar dokumenterades.  

Vi valde att utföra telefonintervjuer då det är mindre tidskrävande och komplext än att utföra 

fysiska intervjuer. Eftersom syftet var att undersöka och konkretisera kundrelationerna lämpade det 

sig väl att använda halvstrukturerade intervjuer. Då halvstrukturerade intervjuer oftast används när 

man vill undersöka relationerna mellan något och urskilja mönster
46

.  

 

Eftersom att vi genomförde halvstrukturerade intervjuer gjordes frågorna i förväg, för att underlätta 

strukturering och analysering av svaren
47

. 

De frågor som använts under de telefonintervjuerna var enhetliga då vi utgått ifrån samma 

intervjumall, detta för att eftersträva en hög nivå av validitet
48

. Halvstrukturerande intervjuer 

genererar oftast öppna svar
49

. Därför utformades följdfrågor då vi förmodade att det skulle 

underlätta att respondenten stannade kvar inom ämnet. När det genomförs halvstrukturerade 

intervjuer är det viktigt att intervjuaren och respondenterna är överens om definitioner inom 

området
50

. Detta för att senare kunna analysera svaren på ett likvärdigt sätt
51

. Vi förtydligade därför 

de definitioner och begrepp som användes under intervjuerna. 

 

2.3. Analysmetod  

För att analysera de genomförda intervjuerna har en kvalitativ analysmetod tillämpats. Kvalitativa 

analysmetoder är lämpliga att använda när insamlad data är av beskrivande karaktär
52

. Metoden är 

komplex att genomföra då det är svårt att värdera och uppnå en hög giltighet, värderingen utgörs 

utav graden av giltighet och generaliserbarhet. Med hög giltighet menas hur väl respondenterna 

blivit återberättade och bevarade i analysen. Det är problematiskt att värdera och strukturera 

innehållet då datamaterialet oftast är omfattande och av växlande innehåll.
53

 Analysens 

generaliserbarhet avgörs beroende på hur representativa respondenterna är i jämförelse med resten 

av befolkningen.
54

 

 

                                                      
46 Lantz (2007) 
47 ibid 
48 Björklund & Paulsson (2003) 
49 Lantz (2007) 
50 ibid 
51 ibid 
52 Bryman (2008)  
53 ibid  
54 Lantz (2007) 
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Det anses även svårt att bearbeta och redovisa insamlad kvalitativ data, då den inte är överskådlig i 

samma omfattning som kvantitativ data.
55

 

För att analysen skulle uppnå giltighet tillämpades intern subjektivitet. Tillvägagångssättet innebär 

att giltigheten och tillförlitligheten bestäms beroende på hur väl intervjuaren har återgett 

respondenten ur dennes perspektiv
56

. Hur väl helheten har återspeglats är också en viktig 

komponent för att en hög giltighet skall vara möjlig.
57

 

 

För att bearbeta insamlad data har vi reducerat bort överflödig rådata ifrån transkriberingen. 

Överflödiga rådata som reducerades bort bestod av pauser, felsägningar samt irrelevant fakta. Med 

irrelevant fakta menas välkomnande fraser och personliga yttranden.  

Rådata reducerades bort då alltför mycket fakta kan försvåra urskiljandet av dimensioner i 

datamaterialet
58

. Dimensionerna vi letade efter var skillnader och avvikelser mellan respondenterna 

och deras uppfattningar. Detta för att sedan kunna söka efter upprepande mönster för lättare kunna 

kategorisera svaren. Med mönster menas återkommande företeelser i den sociala strukturen hos 

undersökningspersonerna, oftast i form av liknande påståenden och upplevelser
59

.  

Efter identifiering av olika mönster kategoriserade vi och delade upp dessa.  

Uppdelningen gjordes för att öka vår förståelse inför detaljerna som tillsammans bildar helheten
60

. 

Därefter sammanfattade vi mönstren och delarna i en löpande text. Den löpande texten har sedan 

legat till grund inför analysen. Validitet kan uppnås i de fall olika källor pekar mot samma tolkning 

och därmed utesluter andra
61

. Därför valde vi att fokusera på de företeelser som var av majoritet i 

den löpande texten. När majoriteterna blivit identifierade applicerade vi den litteratur som 

framkommit under datainsamlingen. Därefter jämförde vi vilka skillnader och likheter som fanns 

mellan teori och empiri. De skillnader och likheter som påträffades är de som beskrivits i analysen.  

 

2.4. Forskningsetiska principer 

För att säkerställa ett etiskt förhållningssätt till respondenterna har vi använt oss av de 

forskningsetiska principerna
62

. De forskningsetiska principerna är de riktlinjer som finns till för 

forskaren och undersökningsdeltagaren. De används i de fall konflikter uppstår och en bedömning 

krävs mellan forskningskravet och individskyddskravet. De är också tänkta att fungera som 

anvisningar för den enskilda forskaren. Inom principerna finns det fyra huvudkrav, dessa utgörs av: 

 

 Informationskravet som innebär att forskaren måste informera undersökningsdeltagarna om 

forskningens syfte.  

 Samtyckeskravet betyder att undersökningsdeltagarna bestämmer själva huruvida de vill 

delta i undersökningen eller inte. 

                                                      
55 Lantz (2007) 
56 ibid  
57 ibid  
58 ibid  
59 ibid  
60 Björklund & Paulsson (2003) 
61 Ruth (1991) 
62 vr.se 
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 Konfidentialitetskravet innebär att samtliga undersökningsdeltagare skall ges konfidentialitet 

i den absoluta utsträckning som är genomförbar. 

 Nyttjandekravet kräver att uppgifter om enskilda personer enbart får användas för ändamålet 

med forskningen.
63

 

För att säkerställa konfidentialitetskravet upplyste vi de intervjuade kunderna att uppsatsen kommer 

finnas tillgänglig på internet men att deras personnamn och arbetsgivare inte kommer finnas med i 

uppsatsen. Vi har även förklarat för samtliga respondenter att intervjun är helt frivillig och att de 

kan avbryta intervjun närsomhelst. 

 

  

                                                      
63 ibid 
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3. Teori  
I nedanstående teoriavsnitt presenteras tidigare forskning inom RM. Därefter följer kundrelationer, 

kundlojalitet och kundvärde för att ge läsaren en ökad förståelse inför ämnet. Betydelsen av RM på 

tjänstemarknaden samt effekterna av RM i tjänsteföretag presenteras för att motivera vikten av RM 

i tjänsteföretag. Sedan behandlas begreppet kunddialog då det är en viktig relationsskapande 

åtgärd. Avslutningsvis förklaras de relationsskapande åtgärder som ligger till grund för uppsatsen, 

det presenteras även en tillhörande modell som förklarar hur åtgärderna leder till kundlojalitet. 

Teorin är den datainsamling som gjorts genom litteratur, för att sedan appliceras på empirin. 

 

3.1.  Tidigare forskning 
Under 90-talet ändrades synsättet ifrån transaktionsmarknadsföring till RM.   

RM präglas av ett relationsperspektiv, i motsats till transaktionsmarknadsföring där transaktionerna 

är centrala. Idag har det blivit viktigare att utbyta relationer mellan företag och kund istället för 

enbart bytet av produkter.
 64

 Företag vill attrahera lönsamma kunder men också behålla 

dessa. Företag som eftersträvar en lojal kundkrets bör arbeta med att integrera relationsskapande 

åtgärder i företagets olika delar. Marknadsföringslitteraturen tillhandahåller flertalet åtgärder som 

kan vidtas för att öka kundlojaliteten. Den främsta åtgärden handlar om att öka det värdet som 

kunden upplever i relationen, detta kan utföras med hjälp av kunddialoger, olika former av 

utträdeshinder samt genom att minska den risken kunden upplever vid ett köp.  

RM är relaterat till högre företagsintäkter då de genererar lojala kunder. 

Lojala
 
kunder spenderar mer pengar när en relation fördjupas då risken inför ett köp blir mindre. 

Företag som genom en relation känner till kundens behov samt preferenser gör också färre misstag i 

produktionen, vilket sparar pengar till företaget.
65

  

 

 

3.2. Kundlojalitet 

En kund eller konsument definieras oftast som någon som köper en tjänst eller produkt 
66

   

Under vilken tidperiod en potentiell köpare övergår till att bli kund finns det dock delade åsikter 

om. Enligt RM övergår en potentiell köpare till att bli en kund först efter transaktionen blivit 

avslutad, detta är i motsats till transaktionsmarknadsföringens synsätt på kunder, då en potentiell 

köpare övergår till att bli kund först när transaktionen genomförs.
67

  

Kundens förhållande till företaget påverkar kundens lojalitet. Lojalitetsgraden påverkas av kundens 

köpfrekvens, inköpsvolym samt den mentala inställning kunden har till företaget.
68

 Kunder som 

värderar en relation högt kommer avsiktligt att minska sina val av andra leverantörer och därmed 

kommer lojaliteten till den nuvarande relationen öka. 

Kunden vinner på att vara lojal mot ett företaget av flera anledningar.
69

 

Kunden sparar tid på att vara trogen till en leverantör och minskar därmed sina 

transaktionskostnader.  

                                                      
64 Jackson (1985) 
65 Söderlund (2001) 
66 ne.se 
67 Grönroos (2008) 
68 Heli (2003) 
69 Keith, Lee & Lee(2004) 
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Kunden vet också av tidigare erfarenhet vad som kan förväntas av företaget och slutligen kan lojala 

kunder ställa högre krav på sina leverantörer.
70

 Genom ömsesidig tillit reduceras kundens oro vid 

konsumtionen. Det är ekonomiskt gynnsamt för företag att ha återkommande kunder, då lojala 

kunder har en direkt positiv påverkan på ett företags intäkter. Lojala kunder genererar därför mer 

pengar än engångskunder.
71 

 

 

3.3. Kundrelationer 

Kundrelationer är de värdeskapande interaktioner som uppstår på business to business och på 

business to consumer marknader. För att kundrelationer ska kunna uppstå krävs det flera olika 

aktiviteter och ett ömsesidigt beroende mellan dessa parter. Det är också vitalt att det sker ett utbyte 

mellan parterna samt att de bedömer varandra som partners. Kundrelationer kan enbart fortgå så 

länge båda parterna upplever att de tjänar något på att vara en del av relationen. Det är en pågående 

process där det vid särskilda tillfällen genomförs transaktioner. Transaktionerna och utbytena är 

dock inte de centrala incitamenten.
72

 Kundrelationer leder oftast till ökad kundlojalitet eftersom 

kunderna upplever att de får ut ett högre värde i relationen. Vidare syftar kundrelationer till att 

skapa ett högre kundvärde genom olika RM åtgärder. Det är det uppfattade kundvärdet som avgör 

kundens framtida vilja att stanna i relationen.
73

 

 

3.4. Kundvärde 

Syftet med RM som strategi är att öka kundvärdet och därmed skapa lojala kunder. Kundvärdet har 

en stor betydelse för relationens framtida utveckling. En kund som värdesätter en relation kommer 

med större säkerhet att agera som en lojal kund gentemot företaget.
74

 Det finns tre identifierade 

nivåer inom RM och samtliga syftar till att höja kundens upplevda värde. På den första nivån 

använder företag priset för att höja kundvärdet och därmed öka kundlojaliteten, detta görs genom 

belöningssystem för kunden.
 
 

Att använda prissättning som konkurrensmedel anses vara lätt att imitera och gör det svårt för ett 

företag att differentiera sig. Den andra samt tredje nivån utgörs av de sociala band som etableras 

mellan företaget och kunden, den personliga kunddialogen är central. Den största skillnaden från 

första nivån är att kunden differentieras från kundmassan samt att kundens specifika behov 

identifieras. Nivå tre anses vara den mest konkurrenskraftiga nivån, då den är problematiskt att 

imitera för andra företag. Nivå tre fokuserar på att skapa ett högt värde till kunden, vilket gör det 

lönsamt för kunden att stanna kvar i relationen. Det ökade värdet fungerar därför som ett 

utträdeshinder i relationen. Företag försöker tillföra högst möjliga kundvärde för att minimera 

risken för att kunden ska avsluta relationen.
75

  

 

 

  

                                                      
70 Seth & Parvatiyar (1995) 
71 Reicheld & Sasser (2004) 
72 Grönroos (2008) 
73 Berry (1991) 
74 Blomqvist, Dahl & Haeger (2004) 
75 Berry(1995) 
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3.5. Relationsmarknadsföringen betydelse för tjänsteföretag  

Den generella skillnaden mellan tjänstemarknad och varumarknad är företagets kontakt med kunden 

under produktionen. På en tjänstemarknad är konsumenten ofta närvarande under produktionen av 

tjänsten och har en medskapande roll i tjänstens utformning. Därför är kontakttiden mellan företaget 

och konsumenten mer frekvent på en tjänstemarknad än på en varumarknad. Den förhöjda 

kontakttiden mellan företag och kund på tjänstemarknaden skapar möjligheter att fördjupa 

kundrelationerna.
76

 

Företag som producerar immateriella varor och agerar på en tjänstemarknad bör lägga ytterligare 

fokus på kundrelationer då det påverkar företagets lönsamhet. Tjänsteföretag kan öka sin lönsamhet 

på tre olika sätt: Attrahera nya kunder, fördjupa relationerna med befintliga kunder eller reducera 

kundavhopp.  Kunder har svårt att mäta värdet av immateriella varor. Företag bör därför söka efter 

andra metoder för öka värdet till kunderna. Att öka kundens upplevda värde är de mest vitala inom 

RM. Det är därför viktigt för tjänsteproducerande företag att integrera RM i verksamheten.
77 

 

 

3.5.1. Effekter av relationsmarknadsföring på tjänsteföretag 

Det finns tre grundläggande särdrag som särskiljer en tjänst ifrån en vara. Tjänsten är immateriell 

och är en aktivitet som produceras tillsammans med kunden. Produktionen av tjänsten ska också 

överlappa konsumtionen vid något tillfälle.
78

  

Genom att utveckla nära relationer med sina kunder kan lönsamheten i tjänsteföretaget öka. Företag 

som har intagit en RM strategi på business to business marknader upplever att de är 

konkurrenskraftigare, har mindre kundavhopp samt en hög kundlojalitet.
79

 Företag som skapar nära 

relationer med sina kunder blir konkurrenskraftigare genom att kunden erhåller ett högre värde i 

samband med relationen. Kundens osäkerhet inför eventuella köp påverkas av hur kunden 

värdesätter relationen. Högre risk inför ett köp kommer att påverka det upplevda värdet av en tjänst 

negativt. En kund som upplever en stark relation till ett företag kommer därför att känna mindre risk 

inför ett köp och upplever att värdet av tjänsten är högre. Ett högt upplevt värde kommer att positivt 

påverka kundens beroende samt tillfredställelse av leverantören.  

Beroendet avgörs av kundens vilja att förlita sig på ett företag.  

Kundens tillfredställelse beror dennes upplevda värde av företaget och dess tjänster. 

Tillfredställelsen delas upp i två kategorier, monetär och icke monetär. Den monetära 

tillfredställelsen omfattar lönsamheten. Den icke monetära tillfredställelsen handlar om den mentala 

tillfredställelsen som kunden erhåller i samband med en relation. Ett ökat kundvärde bidrar till 

högre grad av beroende samt tillfredställelse. Kunder som upplever ett starkt beroende gentemot ett 

företag uppfattar den konsumerande tjänsten som överlägsen i jämförelse med andra tillgängliga 

tjänster. Därför kommer konsumenten att välja bort andra tjänster och lojaliteten gentemot företaget 

kommer att öka. Vidare finns det ett positiv samband mellan kundlojalitet, kundberoende samt 

tillfredställelse då kunder återkommer till samma leverantör i de fall konsumenten är nöjd med 

värdet på tjänsten. En relation kommer därför att skapa värde för kunden, värdet i sig kommer att 

öka kundens upplevda beroende samt tillfredsställelse av tjänsten vilket leder till att kunden agerar 

som lojal.
80

  

                                                      
76 Blomqvist, Dahl & Haeger (2004) 
77 Berry (1995)  
78 Mickwitz (1959) 
79 Cannon & Homberg (2001) 
80 Keith, Lee & Lee(2004) 
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3.6. Kunddialog 

Allt fler företag inser idag att en kvalitativ kunddialog skapar bättre kundrelationer och ökar 

sannolikheten för lojala kunder. Dialogen mellan två partner syftar till att öka den gemensamma 

förståelsen. Företag använder därför kunddialoger för att utveckla etablerade kundrelationer.
81

 

Grundläggande för en bra kunddialog är förståelse mellan företag och kund då informationen skall 

uppfattas korrekt av båda parter.  

Det är viktigt att företag kan bearbeta den information som uppstår från kunddialogen. Eftersom 

den ska kunna användas för att skapa värde för kunden. Företag bör därför hitta ett välfungerande 

arbetssätt i syfte att utveckla dialogen samt upprätthålla kundernas intresse.
82

 Fördelarna med en 

väletablerad kunddialog innebär att kunden erhåller ett högre värde i relationen.
83

 Det finns två 

identifierade användningsområden för kunddialogen
84

: 

 

Förbereda och underlätta kundmöten 

Dialoger gör det lättare för företag att kartlägga kundernas preferenser samt deras förväntningar, 

färre misstag i produktionen kan därför undvikas. Kundernas planering förenklas desto mer 

information kunden erhåller, detta gör att transaktionen kan ske effektivare.
85

 

 

Stödja relationen 

Företag kan genom kunddialoger öka kunskapen om kunderna och därefter anpassa hantering av 

kunderna. Desto mer information ett företag har om sina kunder, desto större förutsättningar finns 

för en kundanpassad och kvalitativ kundsegmentering.  Vidare kommer kunden uppfatta ett genuint 

intresse från företaget vilket kommer förbättra kundrelationen. 
86

 

 

3.6.1. Innehållet i en kunddialog 

Syftet med en kunddialog är att utveckla ett informationsbyte som skapar värde för samtliga 

deltagare. När dialoger genomförs mellan företag och kund bör flera faktorer tillgodoses.  

Ett företag som observerar dessa faktorer kommer att öka kundens uppfattade värde av relationen. 

För att skapa en dialog som bidrar till ett ökat kundvärde, måste företaget låta kunden indirekt styra 

dialogen. Lyckas företaget kartlägga kundens preferenser kommer företaget att föra en relevant 

kunddialog. En kund som anser att dialogen är relevant, kommer att uppfatta ett genuint intresse 

från företaget. En annan viktig faktor är att genomföra en kundanpassad dialog. Företaget bör utgå 

ifrån att samtliga kunder har olika behov utav information.  

När företag ska anpassa kunddialoger bör företaget undersöka hur ofta kunderna vill bli kontaktade 

samt vilken typ av information kunderna vill ha. 
Kunder som uppfattar att dialogen är anpassad efter deras behov kommer också att uppleva en 

högre nytta av relationen.
87

 

 

                                                      
81 Isaacs (1999)  
82 Prahalad & Vemkatram (2004)  
83 Isaacs (1999) 
84 Blomqvist, Dahl & Haeger (2004) 
85 Blomqvist & Österberg (1999) 
86 Lindberg (2001) 
87 Blomqvist, Dahl & Haeger (2004) 
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3.6.2. Struktur för kunddialog – tre faser 

Kunddialoger utgörs av tre huvudfaser, starta, utveckla samt avveckla kundrelationer. Fas ett 

innefattar identifiering av kunden samt relationens framtida utveckling. Här ska företaget kartlägga 

kundens preferenser och ta reda på vad som ökar värdet för kunden. Kunskapen ska sedan fördjupas 

ju längre relationen fortskrider. Fas två syftar till att fördjupa den befintliga kundrelationen, detta 

åstadkoms genom en kunddialog. Företaget bör genom tidigare identifiering av kundens preferenser 

förmedla den information som kunden har behov av. 

Den sista fasen, fas tre, innefattar hanteringen av de relationer som avslutas. Förtaget bör även ägna 

dessa relationer uppmärksamhet, eftersom att nöjda kunder sprider ett positivt rykte om sina tidigare 

leverantörer.
88

 

  

 

3.7. Relationsskapande åtgärder 

Kundvärdet kommer att ha en direkt påverkan på framtida relationer mellan företaget och kunden. 

För att utveckla en fungerande RM strategi måste företaget öka kundvärdet. Följande åtgärder är 

exempel på hur ett företag kan stärka kundrelationerna och därmed öka kundvärdet.
 89

 

 

Minska den upplevda risken. 

Vid köp upplever kunder ofta en risk. Den uppfattade risken upplevs högst vid köp av immateriella 

produkter.
90

 För att öka kundens förtroende för företaget och minska den upplevda risken bör 

tjänsteföretaget lämna tjänstegarantier.
 
Garantin utgörs av ett löfte som visar kunden vad som kan 

förväntas av tjänsten samt vilken kompensation kunden erhåller då löftet inte uppfylls. När ett 

företag uppfyller löften känner kunden ett förtroende för företaget. Förtroendet kommer ha en 

positiv inverkan på kundens fortsatta lojalitet. För att ett löfte ska vara lockande för kunden måste 

löftet vara attraktivt. Attraktiva löften ska innehålla argument varför kunden ska konsumera tjänsten 

samt vad som skiljer tjänsten från andra tillgängliga erbjudanden. Det är därför viktigt att företaget 

kommunicerar attraktiva löften och uppfyller dessa. För att uppfylla löftena måste företaget ha en 

god kunskap om sin egen verksamhet samt en inblick i konkurrenternas.
91 

 

Ge ett bra första och sista intryck 

Kundens framtida inställning till företaget kommer att påverkas av det första intrycket av företaget. 

Det är därför viktigt att skapa ett bra första intryck. Efter det första mötet med företaget ska kunden 

ha en klar uppfattning om företagets karaktär samt behov. Det sista intrycket har en stor betydelse 

för kundens återkommande köp. Om ett företag inte tar kontakt med kunden efter transaktionens 

slut upplever kunden en saknad av intresse från företagets sida. Kunden blir därför mindre benägen 

till att göra affärer med företaget.
92

 

 

 

 

                                                      
88 Blomqvist, Dahl & Haeger (2004) 
89 ibid 
90 Berry(1995) 
91 Bitner(1995) 
92 Blomqvist, Dahl & Haeger (2004) 
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Mät och styr kundens förväntningar 

Kundens tillfredställelse spelar en viktig roll inför kundens framtida lojalitet. För att kontrollera och 

tillgodose kundens tillfredställelse ska ett företag utföra kontinuerliga kontroller av kundens behov 

samt preferenser.
93

 

Upplys kunden 

Ju mer information en kund får, desto högre värderar kunden relationen. Informationen måste vara 

av den typ kunden efterfrågar. Brist på information sänder ett negativt budskap till kunden, och 

visar kunden att leverantören inte är intresserad. Kunder som upplever att de har en stor roll vid 

samarbetet med leverantören kommer också att visa större engagemang i relationen.
94

 

Skapa utträdeshinder 

Kundlojalitet kan åstadkommas med hjälp av barriärer i form av utträdeshinder. Ett vanligt exempel 

på utträdeshinder är lojalitetsprogram. Dessa har som syfte att belöna kundens lojalitet. Ett annat 

sätt att behålla kunden är genom att erbjuda ett högre kundvärde. Eftersom ett högt kundvärde ökar 

kundens vilja att stanna kvar i relationen.
95

 

 

 

3.7.1. Relationsskapande åtgärder för ökad kundlojalitet 

Nedan följer en modell som demonstrerar sambandet mellan kundrelationer, kundvärde samt 

kundlojalitet. Modellen visar hur kundrelationer bidrar till ett ökat kundvärde och hur ett ökat 

kundvärde ökar kundens lojalitet gentemot ett företag. 

Ett högre kundvärde erhåller kunden genom de relationsskapande åtgärderna som framgår under 

”Kundvärde” Det framgår också att det finns ett positivt samband mellan kundlojalitet samt högre 

lönsamhet.  

                                                      
93 ibid 
94 Lindberg (2001) 
95 Keith, Lee & Lee (2004) 
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3.7.1.1.  Att skapa kundlojalitet  

j 

RELATIONSSKAPANDE ÅTGÄRDER 

Kundrelationer                    Kundvärde                      Kundlojalitet 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fig 2 
96

  

                                                      
96 Blomqvist, Dahl & Haeger (2004) Egen bearbetning. 
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4. Empiri 
I nedanstående kapitel presenteras den datainsamling som intervjuerna har resulterat i. 

Intervjuerna som genomförts med Stinghouse kunder beskrivs för att öka förståelsen inför hur 

kunderna upplever värdet av kundrelationer och hur dessa kan förbättras. Intervjuerna med 

Stinghouse beskrivs främst för att öka kunskapen om Stinghouse generella karaktär och 

problematik. 

  

 

4.1 Intervjuer med Stinghouse 

Intervjuerna med Stinghouse var personliga och genomfördes på Stinghouse kontor i Västerås. 

I båda intervjuerna medverkade Tobias Johansson, Vanja Hillerström och Karina Diatchenko. 

Den ostrukturerade intervjun var den första och ägde rum 2011-04-05, intervjun pågick i 90 

minuter. Den riktade intervjun inträffade den 2011-04-26 och varade 46 minuter.  

 

 

4.1.1. Riktad och öppen intervju 

I nuläget tycker Stinghouse att de huvudsakligen saknar strategier och kunskap för att kunna 

upprätthålla och skapa nya kundrelationer, i överlag anser de att relationerna sköts väldigt 

ostrukturerat. Detta beror dock inte på tidsbrist då Stinghouse tycker att de finns tid att lägga på 

relationer, problemet är snarare att de saknar kunskap inom RM. För närvarande finns det inte 

möjlighet att anställa fler för att öka kompetensen inom Stinghouse. Det är dock deras styrka då de 

kan anpassa storleken på personal och kompetens i förhållande till de arbeten och kunder som 

Stinghouse jobbar med. 

Stinghouse har ett stort nätverk i form av konsulter, fotografer samt tryckerier. 

De närliggande konkurrenterna är ca fem till sex stycken dessa har en varierande storlek. Oftast är 

deras konkurrensfördelar att de har större kärnkompetens, vilket gör att dessa kan inrikta sig på 

specifika områden. Deras viktigaste kunder är inom landstinget och kommunen samt större 

industribolag som ABB. Dessa anses som viktigast då de är de mest ekonomiskt gynnsamma och 

har de största projekten. Stinghouse lägger dock inte ner några extra resurser på deras nyckelkunder. 

Däremot tycker Stinghouse att det är viktigt att fokusera på de kunder som har stora kontaktnät, 

eftersom ryktet om bra slutprodukter kan sprida. 

Stinghouse tycker att det är betydelsefullt med goda kundrelationer, hittills har de haft en väldigt 

frekvent kunddialog under förstadiet av produktionen. Men efter leveransen av slutprodukten har 

kunddialogen oftast avstannat då Stinghouse inte har som rutin att kontakta kunderna efter avslutat 

projekt.
 97

 

 

De nuvarande kundrelationerna har oftast skapats genom att kunden har tagit den första kontakten 

med Stinghouse. För att förstärka kundrelationerna tycker Stinghouse att det är viktigast att lägga 

ner resurser ca sex månader efter avslutat arbete, då oftast för att få feedback. För att skapa lojala 

kunder anser de att den viktigaste åtgärden är ärlighet gentemot kunden, att våga säga nej till de 

arbeten man inte har tillräckligt med kompetens till. Stinghouse anser att det är en svaghet hos dem 

själva att de inte fokuserar mer på relationer efter att de levererat slutprodukterna. De nuvarande 

                                                      
97 Bilaga 5 
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kundrelationerna underhålls oftast endast under de perioder när Stinghouse har mindre arbete att 

utföra. Stinghouse kontaktar då kunderna för att undersöka om det finns möjlighet till nya 

arbetstillfällen. Kontakten sköts oftast via mail och de brukar inte efterfråga någon feedback på 

tidigare utförda arbeten. Stinghouse tycker själva att de är bra på att hantera kritik.
 98

 

 

 

4.1.2. Ostrukturerad intervju 

Under intervjun diskuterades Stinghouse problematik med deras nuvarande kundrelationer.  

Stinghouse anser sig ha problem med att upprätthålla sina kundrelationer och få deras nuvarande 

kunder att återkomma efter att projekten avslutas. De vill att kunderna skall genomföra återköp i 

större utsträckning än vad som görs i nuläget. Stinghouse tycker att de hittills har varit tursamma 

eftersom kunderna har etablerat den första kontakten med Stinghouse. De anser att de har 

möjligheter och tid att investera i relationsskapande åtgärder. Vidare uttrycker de att de har en god 

och nära kontakt med sina kunder under de flesta tidsperioderna under ett pågående projekt. 

Stinghouse tycker att det är viktigt att ha en bra kunddialog och att lyssna på sina kunder för att 

producera kvalitativa produkter.
99

 

 

 

4.2. Telefonintervjuer med Stinghouse kunder 

Vi efterfrågade namn på 15 stycken företag då vi räknade med ett bortfall. Vi fick dock enbart nio 

stycken namn av Stinghouse. Vi kontaktade därför nio stycken företag för att genomföra 

telefonintervjuerna. Ett företag valde att inte medverka i intervjun och ett företag fick vi aldrig 

någon kontakt med. Vi genomförde därför sammanlagt sju stycken telefonintervjuer med 

Stinghouse kunder.  

 

4.2.1. Kundernas uppfattning om relationer 

 

Värdering av relationer 

Samtliga kunder ansåg att det var mycket viktigt att ha en nära relation med sin samarbetspartner. 

Slutsatsen gjordes i samband med att kunderna fick beskriva hur en nära relation ökar kvaliteten på 

samarbetet. Flera av de tillfrågade respondenterna ansåg att goda kundrelationer är; effektiv 

kunddialog, tillit samt kvalitativ feedback.  

Ett flertal av kunderna ansåg att det var viktigt att upprätthålla en nära relation under produktionen 

av produkten. Flera kunder upplevde en minskad osäkerhet inför köpet av en produkt i de fall 

leverantören visade högre kundanpassning samt bättre inblick i produktutbudet. Några av 

respondenterna ansåg att bra relationer är effektivitet från köp till leverans. Flertalet kunder ansåg 

att det var viktigt att engagera sig i en relation men alla hade delade åsikter om när de ville ingå i 

relationen. Kunderna var villiga att engagera sig i relationer då de såg möjligheter att knyta nya 

kontakter eller när de hade ett intresse för ett företags produkter. Kunderna var också intresserade 

av relationer när leverantören visade ett starkt intresse för sina kunder.  
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Löften 

De viktigaste faktorerna vid val av företag var uppfyllande av löften samt en god kunddialog under 

projektet. Samtliga kunder var också överens om att attraktiva löften är viktigt för att behålla 

kundens intresse för relationen.  

 

Kunddialog 

En välfungerande kunddialog ansågs vara den viktigaste faktorn för att skapa goda relationer.  

Flera av kunderna ansåg att en nära och frekvent kunddialog med en leverantör under produktionen 

av produkten bidrar till ett bättre slutresultat.  Med ett bättre slutresultat syftade kunderna på den 

kortare tiden som utvecklingen av ett projekt omfattar samt att slutresultatet har en tendens att bli 

bättre. Ett flertal av konsumenterna ansåg att det var viktigt med en fortsatt kunddialog efter att 

slutprodukten blivit levererad. Med en fortsatt kunddialog menade kunderna också feedback. Flera 

av de tillfrågade kunderna ansåg att kunddialogen sällan har varit överflödig, det värderas högt i de 

fall då kunddialogen varit snabb och effektiv.  

 

Avsluta relationer 

En majoritet av kunderna vill avsluta en relation i de fall de upplever en avsaknad av trygghet och 

en utebliven kunddialog, framför allt i fall där problem uppstår. En majoritet av kunderna anser att 

deras nuvarande relationer kan förbättras genom en förbättrad kunddialog med leverantörerna. Ett 

fåtal av kunderna anser att avslutandet av en relation kan vara synonymt med en god relation. 

Kunderna ansåg att relationen med en leverantör kunde avslutas i de fall företag inte höll sina 

löften. 

 

4.2.2. Kundernas uppfattning om Stinghouse  

 

Kunddialog 

De flesta av kunderna ansåg att Stinghouse kunde förbättra sin kunddialog, i vilken utsträckning 

varierade från kund till kund. De kunder som uttryckte ett starkt behov av kunddialoger för att förbli 

lojala, menade att Stinghouse kunde förbättra sin kunddialog och därmed uppnå starkare 

kundrelationer. Flera kunder ansåg att Stinghouse hade en frånvaro av kunddialoger, och menade att 

det var ett problem. Dessa kunder hade problem att planera sina arbetsuppgifter i väntan på besked 

från Stinghouse och det upplevdes som svårt att ställa krav på Stinghouse när de inte talar om sin 

egen kapacitet. Flera kunder önskade att det skulle vara lättare att ta kontakt med Stinghouse. De 

efterfrågade även en tätare dialog samt en ökad frekvens av feedback. Ett fåtal kunder tyckte att 

Stinghouse upprätthöll en jämn och balanserad kunddialog. Samma kunder önskade inte en ökad 

kunddialog. De ansåg att slutprodukten var den viktigaste faktorn för att öka kundlojaliteten.   

 

 

Feedback  

De flesta av kunderna ansåg att Stinghouse levererade bra slutprodukter, men saknade intresse för 

hur kunderna upplevde produkten efter leveransen.  

Flera kunder menade att ett genuint intresse visas genom att företaget kontaktar dem efter leverans 

och ber om feedback. Samma kunder ansåg att Stinghouse borde öka sin efterfrågan av feedback. 

Detta för att få en uppfattning om vad som kunde ha gjorts annorlunda vid projektets utformning, 

samt vad kundernas kunder ansåg om projektet.   
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"De företag som vill ha feedback efter leveransen av projektet 

visar ett genuint intresse för kunden” Kund till Stinghouse  100 

 

 

Löften och tillit 

Samtliga kunder var nöjda med Stinghouse som leverantör och påpekade att de var väldigt 

tillfredsställda med slutprodukten.  

Samtliga kunder ansåg också att Stinghouse var bra på att leverera utlovad tjänst. Alla kunder ansåg 

att det var viktigt för en fortsatt relation att Stinghouse inte lovade något de inte kunde hålla. 

Återkommande kunder menade att de anlitade Stinghouse för att det sparade tid för att de inte 

behövde leta efter andra leverantörer. De litade på att Stinghouse levererar ett bra slutresultat. 

Däremot ansåg ett fåtal kunder att Stinghouse inte förmedlar sitt utbud på ett attraktivt sätt. 

 

4.2.3. Sammanfattning av kundintervjuer 

 

Definition kundrelationer 

En majoritet av kunderna ansåg att goda kundrelationer är: effektiv kunddialog, feedback, kvalitativ 

kunddialog under projektets gång, tillit samt tillgodosedda löften. 

 

Värdering av kundrelationer 

Samtliga kunder ansåg att det var mycket viktigt att ha en god relation med sin leverantör. 

Kunderna ansåg att vinsterna med en god relation med sin leverantör var: Reducerad osäkerhet inför 

köp, högre kundanpassning, förbättrad inblick i produktutbudet samt att det var tidseffektivt. 

 

Ingå i relationer 

Kunderna var intresserade att ingå i relationer: när det fanns möjligheter att skapa nya kontakter, 

intresse inför företagets produkter eller när leverantören visade ett starkt intresse inför sina kunder.  

 

Kunddialog 

Kunderna ansåg att en välfungerande kunddialog innebar: snabb och effektiv kommunikation, 

tillgänglighet samt frekvent feedback. Kunderna tyckte att en god kunddialog gav bättre slutresultat. 

Majoriteten av kunderna ansåg att det var viktigt med kunddialoger efter att slutprodukten blivit 

levererad.   

 

Avsluta kundrelationer 

En majoritet av kunderna vill avsluta en relation när de upplever en avsaknad av trygghet, tillit och 

uteblivna kunddialoger, detta var extra viktigt när problem uppstår. 

 

Förbättring kundrelationer 

En majoritet av kunderna ansåg att deras nuvarande relationer kan förbättras genom en ökad 

kunddialog med leverantörerna 

                                                      
100 Telefonintervju med Stinghouse kunder. 2011-04-29  



 24 

 

Stinghouse kundrelationer 

De flesta av kunderna ansåg att Stinghouse borde förbättra sina kunddialoger, särskilt efter att 

slutprodukten blivit levererad då flera kunder upplevde en avsaknad av feedback. Samtliga kunder 

var nöjda med slutprodukterna som Stinghouse levererat. Samtliga kunder känner tillit och trygghet 

inför att anlita Stinghouse som leverantör igen. Flera av kunderna framhöll också att Stinghouse de 

hade en positiv uppfattning av Stinghouse då de var trevliga och omtyckta. 
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5. Analys  

I analyskapitlet redovisas de resultat som framkommit efter att teorin applicerats på det empiriska 

underlaget. Analysen motiverar och diskuterar de relationsskapande åtgärder som besvarar syftet 

och problemformuleringen med uppsatsen. Analysen är anpassad så att de relationsskapande 

åtgärderna ska öka och förbättra kundrelationerna i ett mindre tjänsteföretag, Stinghouse. Vissa 

relationsskapande åtgärder har medvetet uteslutits då dem är alltför ekonomiskt kostsamma för 

mindre tjänsteföretag. I kapitlet diskuteras även hur vissa faktorer har påverkat slutresultatet och 

hur åtgärderna fungerar tillsammans. 

 

 

5.1. Öka kundlojaliteten  

Kundintervjuerna visade att Stinghouse är i behov av att förbättra sina kundrelationer. Vi anser 

därför att det är gynnsamt för dem att öka kundlojaliteten då lojalitet stärker kundrelationerna. Det 

lämpar sig särskilt bra för Stinghouse att öka kundlojaliteten då de är ett mindre företag, vilket 

enligt oss har lättare att etablera en relation av personlig karaktär. Ökad kundlojalitet leder oftast till 

förbättrade kundrelationer då både företag och kund vinner på att ingå i en relation. Eftersom 

transaktionskostnaderna minskar för bägge parter.
101

  

Stinghouse producerar tjänster vilket delvis betyder att tjänsterna produceras i samspel med 

kunderna
102

, kontakttiden bör därför utnyttjas till att förstärka kundrelationerna. Vi anser att 

Stinghouse bör förbättra kundlojaliteten genom att öka kundvärdet.  

 

 

5.2. Öka kundvärdet  

Stinghouse anser att de har problem med att få kunder att återkomma efter avslutat köp
103

. Att 

använda RM som strategi är oftast i syfte att öka kundvärdet, vilket oftast resulterar i att kundernas 

lojalitet gentemot företaget ökar. I samband med att kunder upplever ett högre värde minskas också 

risken att kunden kommer avsluta relationen. Risken minskas eftersom lojaliteten bidrar till att 

kunden upplever att företagets tjänster är överlägsna konkurrenternas tjänster.
 104

 

Intervjuerna visade att kunderna var väldigt nöjda med de slutprodukter som Stinghouse har 

levererat hittills. Vi anser dock att det finns flera sätt för Stinghouse att öka kundvärdet på än enbart 

slutprodukten. Dels borde Stinghouse skapa strategier för att öka frekvensen av kunddialogerna 

efter leveransen av slutprodukten.
 
 

 

5.2.1 Kunddialog 

Enligt en majoritet av de tillfrågade kunderna var en god kunddialog den viktigaste 

relationsskapande åtgärden. De flesta av kunderna ansåg att Stinghouse kunde förbättra 

kunddialogerna, särskilt efter att slutprodukten blivit levererad. Då en kvalitativ kunddialog innebär 

förbättrade kundrelationer 
105

, anser vi att Stinghouse bör tillämpa strategier för att förbättra sin 

kunddialog under och efter projekten. Strategierna för kunddialogerna måste kundanpassas.  

Kunddialogen bör särskilt vara riktad mot nyckelkunderna, då dessa är de mest ekonomiskt 
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lönsamma att investera i 106
. Kunddialogen bör vara tydlig för båda parter så att det är möjligt för 

dessa att tillgodogöra sig den information som uppstår
107

. 

Kunddialoger skapar ett informationsutbyte som leder till ett ökat värde för de inblandade 

parterna.
108

 Vi anser därför att en ökad frekvens av kunddialogerna är adekvat för att förbättra 

kundernas upplevda värde. En kvalitativ kunddialog ökar också den gemensamma förståelsen och 

sannolikheten för att kundlojalitet ska uppstå.
109

 Kunddialogen bör vara kontinuerlig och ha ett 

tydligt värde för kunden
110

. Vidare är investeringar i kunddialoger enligt oss kostnadseffektiva och 

lämpar sig därför bra för Stinghouse.  

En god kännedom om kundernas preferenser kan utvidga och förbättra kundrelationen då det skapar 

möjligheter att erbjuda kundanpassade råd
111

. Råden kan handla om tjänsterna Stinghouse säljer 

vilket enligt oss indirekt kan öka användningen av tjänsterna.  

 

5.2.2. Feedback 

De flesta kunderna ansåg att Stinghouse inte efterfrågade tillräckligt med feedback efter att 

slutprodukten blivit levererad. Kunderna upplevde därför att Stinghouse saknade ett genuint 

intresse. Om Stinghouse skulle utveckla ett arbetssätt för att förmedla feedback skulle kunderna 

troligtvis känna att de var viktiga. Kundernas ansåg också att feedback skulle öka värdet på 

relationen för dem. Vi anser därför att Stinghouse borde skapa arbetssätt för att kunna förmedla och 

ta emot feedback. Intervjuerna visade att kunderna ville ge och få feedback i syfte att öka kvalitén 

på samarbetet och slutprodukterna. Feedback ökar också kännedomen om kundernas preferenser, 

vilket bidrar till minskade transaktionskostnader för företaget
112

. 

För att kontrollera kundernas tillfredställelse genom feedback bör Stinghouse utföra kontinuerliga 

kontroller av såväl utfört arbete, men också för att kontrollera kundens nuvarande behov och 

preferenser 
113

. Arbetssättet för feedback bör innehålla tydliga riktlinjer för när feedbacken ska 

genomföras och hur den skall genomföras 
114

. 

 

5.2.3. Kommunicera attraktiva löften 

Stinghouse kunder ansåg att hantering av löften var en viktig del i en relationsskapande process. 

Företag som skapar tilldragande löften attraherar kunder i större utsträckning än de företag som 

enbart skapar löften
115

. Intervjuerna påvisade att kunderna tyckte det var viktigt att löftet uppfylldes 

för att relationen skulle kunna förstärkas. Flera av kunderna ansåg att de ville avsluta en relation i 

de fall en leverantör inte uppfyllde de löften som utlovats.  

Stinghouse visade sig vara bra på att uppfylla löften, men flera kunder menade att problemet istället 

var att skapa attraktiva löften. Kunddialogen skapar möjligheter att förmedla företagets 

kompetenser. Företaget blir därför konkurrenskraftig genom en bra kunddialog
116

. 

Kunderna ansåg att Stinghouse har mer kompetens än vad Stinghouse själva anser att de har.  
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Enligt oss kan Stinghouse öka sin konkurrenskraft genom en ökad tillit till deras kapacitet och 

kompetens. Genom kunddialogen bör Stinghouse kommunicera attraktiva erbjudanden om deras 

maximala kapacitet. Löften är enligt oss ytterligare en kostnadseffektiv marknadsföringsåtgärd med 

stor betydelse för relationen 

Det är dock av ekonomiskt betydelse att de attraktiva löftena kommuniceras genom kunddialogen. 

Då det enligt oss är kostsamt att kommunicera löften och erbjudanden genom andra mediekanaler. 

Att skapa och uppfylla attraktiva löften är ett komplicerat moment för Stinghouse, då en utav deras 

styrkor är att de alltid uppfyller sina löften och tackar nej till arbeten de är osäkra på. Vi anser att det 

kan vara ett riskabelt och motvilligt steg för Stinghouse. Då det har varit viktigt för Stinghouse att 

känna trygghet och självförtroende när de antar sig ett arbete.  

 

 

”Stinghouse vet inte hur bra de är” 
  Kund till Stinghouse  117 

 

5.3. Diskussion  

 
Social kompetens och naturliga kedjor 

Med en ökad kundlojalitet skulle Stinghouse troligtvis öka sina intäkter då det är gynnsamt att ha 

återkommande kunder.  Kundernas eventuella oro inför köp skulle antagligen förminskas då 

lojaliteten kan bidra till att kunderna känner en ökad trygghet inför köpa av Stinghouse tjänster.
 118

  

Ovanstående händelseförlopp är ett exempel på hur lojaliteten fungerar likt en kedja som påverkar 

både kunderna och Stinghouse på olika sätt.  

De relationsskapande åtgärderna har alltså tydliga kopplingar till varandra och är därför enligt oss 

svåra att tillämpa enskilda. Eftersom de är otroligt beroende av varandra och ingen utav dem kan 

uteslutas. Det är svårt att öka kundlojaliteten om kundvärdet inte ökas. Det är särskilt svårt för ett 

företag som saknar kunskap inom RM.  Det kan samtidigt ses som en naturlig händelsekedja och att 

det i princip är omöjligt att skapa relationsskapande åtgärder utan att förbättra kundlojaliteten eller 

kundvärdet. Sett ur detta förenklade perspektiv tror vi att åtgärderna skulle ske relativt naturligt om 

Stinghouse började engagera sig i kundrelationerna. 

 

Social kompetens är otroligt enkelt och självklart om man förstår fenomenet. Det är dock enligt oss 

väldigt svårt att lära sig sociala koder och självklarheter om man inte ser och förstår dessa. I 

tjänsteföretag är relationerna otroligt utlämnande och beroende på personen som träffar kunderna. 

Är företaget också litet till storleken ökar risken eller chansen att det är samma person som alltid 

träffar kunderna. Dessa faktorer resulterar enligt oss i att företagets framtid läggs i händerna på 

denna enda person. Vad händer om denna enda person inte hanterar social kompetens? Under 

intervjuerna som genomfördes med Stinghouse kunder uppfattade vi att respondenterna överlag 

uppskattade och tyckte mycket om VD:n som person. Detta är väldigt lyckosamt och positivt för 

Stinghouse framtida relationer, det kan också ses som en svaghet i de fall Stinghouse skulle växa 

som organisation och ny personal skulle börja hantera kundrelationerna. Detta betyder att VD:n som 

person är väldig viktig för Stinghouse och att det finns goda förutsättningar för att förstärka 
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kundrelationerna. Eftersom som VD:n är otroligt viktigt för Stinghouse framtid är det otroligt 

essentiellt att VD:n själv vill genomföra relationsskapande åtgärder och därför anskaffar sig 

kunskaper om RM och framförallt genomför åtgärderna.  

 

Slutresultat 

Det faktum att Stinghouse själv valde ut de respondenter som medverkade i intervjuerna kan ha 

påverkat slutresultatet. Slutresultatet kan förslagsvis blivit mer positivt ifall Stinghouse enbart valde 

nöjda kunder. Men då vi hade möjlighet att ställa vissa krav på urvalet av kunderna anser vi att det 

minskar den eventuella risken att Stinghouse har valt kunder med alltför homogena kunskaper och 

åsikter om Stinghouse.  

Vi genomförde endast två intervjuer med Stinghouse, dessa intervjuer skedde med tre veckors 

mellanrum. Det är möjligt att Stinghouse karaktär och relationer har förändras efter att intervjuerna 

genomfördes. Det skulle kunna resultera i att uppsatsen inte stämmer helt överens med Stinghouse 

nuvarande karaktär och är därför inte lika anpassad och relevant. Det kan också anses att två 

intervjuer med korta intervaller mellan genomförandet är alltför otillräckligt för att generera en 

tillfredsställande mängd data. Vi anser dock att två intervjuer var tillräckligt att genomföra. De var 

tillräckliga i det avseendet att de resulterade i tillräcklig kunskapsmängd för att kunna anpassa de 

relationsskapande åtgärder uppsatsen har resulterat i. 

 

Har kunden alltid rätt? 

De intervjuer som genomförts med Stinghouse kunder visade att kunderna tycker att Stinghouse 

levererar bra slutprodukter. Det skulle kunna tolkas som att kunderna överlag är nöjda med 

Stinghouse som leverantör och inte vill förändra något med deras arbetssätt. Vi anser dock att 

påståendet troligtvis grundar sig på Stinghouse frekventa kunddialog under produktionen av 

tjänsterna vilket resulterat i kvalitativa produkter. Vi tror att det är viktigt att ha en ökad 

kommunikation även med de kunder som inte önskar mer kontakt med Stinghouse. Just för att det 

är genom den typen av kommunikation som Stinghouse kan få insikt om den specifika kundens 

preferenser och önskemål om tillexempel kontakttid. Detta kan uppfattas som att vi anser att kunden 

inte själv vet vad den vill ha, så är dock inte fallet. Vi anser att kunden behöver få tillfällen och 

verktyg att kunna kommunicera. Och Stinghouse behöver kanaler och arbetssätt för att ta emot och 

använda informationen som kommunikationen resulterat i.  
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6. Slutsatser  

I nedanstående kapitel finns de relationskapande åtgärder som Stinghouse och liknade mindre 

tjänsteföretag kan tillämpa för att förstärka kundrelationerna. De slutsatser som formulerats är de 

kunskapsbidrag som uppsatsen resulterat i. Slutsatserna och åtgärderna besvarar också syftet med 

uppsatsen. Slutsatserna och kunskapsbidraget har omformulerats till en modell, modellen skapades 

för att underlätta förståelsen för hur de olika relationsskapande åtgärderna är tänkta att fungerar 

tillsammans. 

 

 

Från transaktion till relationssynsätt. 

De relationsskapande åtgärder vi kommit fram till är avsedda att fungera som en helhet.                  

Samtliga åtgärder är inte verksamma i tillräcklig utsträckning om de verkar enskilda. 

För att Stinghouse ska kunna tillämpa relationsskapande åtgärder måste de enligt oss börja med att 

förändra synsättet inom Stinghouse. 

Därför anser vi att Stinghouse borde integrera RM i hela företaget och dess processer, då det är 

problematiskt att enbart applicera RM i valda delar av Stinghouse. Med processer menar vi 

feedback, kommunikation och produktion. Stinghouse borde arbeta för att förändra synsättet ifrån 

transaktion till relation. Att implementera ett nytt synsätt i ett företag är en omfattande process som 

tar tid. Vi tror dock att det kan vara till Stinghouse fördel att de är ett mindre företag. Med fördel 

menar vi att RM synsättet inte behöver förändras hos en större mängd anställda. Det faktum att 

Stinghouse är ett relativt nystartat företag tror vi underlättar, då Stinghouse antagligen inte hunnit 

bli alltför standardiserade. Det kan dock bli komplext att implementera ett nytt synsätt i Stinghouse, 

eftersom de saknar grundläggande kunskaper inom RM.  Det mest vitala är dock att Stinghouse 

själv vill förändra synsättet och genomföra relationsskapande åtgärder. För att de ska vara 

genomförbart måste Stinghouse anskaffa sig kunskaper om RM och därefter genomföra 

förändringen.  

 

 

Tillförlit och löften  

Under de intervjuer som genomfördes med Stinghouse kunder framgick det tydligt att Stinghouse 

uppfyller och tillgodoser samtliga löften som utlovats. Stinghouse framhåller själva vikten av att 

aldrig utlova något som inte är genomförbart. I kombination med det attraherar Stinghouse alltför få 

kunder. Sambandet mellan de olika faktorerna är inte självklart, men det existerar enligt oss. 

Enligt oss kan det vara en risk för ett relativt nystartat företag ha en alltför passiva kommunikation 

av löften och erbjudanden. Med risk menar vi att kunderna istället uppmärksammar konkurrenternas 

erbjudanden. En ökad kommunikation av Stinghouse kapacitet och kompetenser skulle förmodligen 

leda till en ökad lojalitet hos Stinghouse kunder då kundernas oro inför eventuella köp förminskas. 

Vi anser det viktigt att Stinghouse blir medveten om sin totala kompetens och vågar satsa på denna.   

 

 

Skapa strategier och arbetssätt 

För att implementera RM i Stinghouse bör de enligt oss skapa strategier för att öka kunddialogen 

och arbetssätt för att genomföra feedback. Vi anser att feedback efter avslutat projekt skulle 

förbättra och öka kvalitén på samarbetet och kundernas upplevda värde. De kunder som inte 

efterfrågade en ökad frekvens av kunddialogerna skulle få möjlighet att förmedla det genom en 
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förbättrad kunddialog. Eftersom en kunddialog ökar kännedomen om kundens preferenser och 

behov
119

. En ökad kännedom om kunderna skulle antagligen också resultera i att kunderna känner 

en ökad tillfredställelse, vilket på sikt kan leda till minskade kundavhopp
120

. 

 Med strategier för att förbättra kunddialogerna menar vi dels att kunddialogen bör riktas mot 

Stinghouse nyckelkunder. Strategierna innebär också arbetssätt för feedback. Då kunddialoger av 

personlig karaktär ofta stärker relationerna
121

, anser vi att Stinghouse bör använda sig av sitt goda 

rykte. De bör fortsätta med den personliga och omtyckta jargong som Stinghouse hittills har använt 

sig av. Om Stinghouse skulle utforma arbetssätt för att genomföra feedback skulle det troligtvis leda 

till att kunderna upplevde sig betydelsefulla för Stinghouse, vilket ofta leder till ökad 

kundlojalitet
122

. 

Arbetssättet skulle också resultera i att en naturlig kontakt uppstod efter avslutade projekt, vilket 

enligt oss kan fungera som en påminnande faktor om Stinghouse existens. Vi tror att sådan 

påminnande information kan leda till att kunderna skulle öka sina återköp hos Stinghouse. Att skapa 

nya strategier och arbetssätt är tidskrävande och kan därför enligt oss uppfattas som överflödigt och 

alltför omfattande av Stinghouse. Vi tror dock att det är gynnsamt för Stinghouse att investera i 

detta. 

 

Relationsskapande åtgärder 

Vi anser att Stinghouse bör tillämpa två stycken relationsskapade åtgärder.  

Samtliga åtgärder berör kunddialoger och är sätt att öka kundvärdet på.  

1. Skapa arbetssätt för att efterfråga feedback.  

2. Kommunicera attraktiva löften och erbjudanden  

De relationsskapande åtgärder som uppsatsen resulterat i kan tillämpas i ett mindre tjänsteföretag 

för att förstärka kundrelationerna och därmed öka kundlojaliteten.  

För att få kunder att komma tillbaka anser vi därför att Stinghouse bör fokusera på att öka 

kundlojaliteten. För att öka kundlojaliteten bör Stinghouse fokusera på att öka kundvärdet. Ett ökat 

kundvärde skulle bidra till att kunderna upplever ett starkt beroende av Stinghouse tjänster, vilket 

medför att kunderna uppfattar Stinghouse tjänster som överlägsen jämfört med konkurrenternas 

tjänster.
123

  Det ökade kundvärdet skulle troligtvis resultera i att Stinghouse lönsamhet ökar då de 

får fler återkommande kunder. 

 

De relationsskapande åtgärderna bör främst riktas mot Stinghouse nyckelkunder. 

Eftersom nyckelkunder genererar den största delen av intäkterna till ett företag 
124

. 

Det är särskilt vitalt att fokusera på nyckelkunder, då kunder i tjänsteföretag har en medskapande 

och otroligt viktigt roll för slutprodukten
125

. 

Åtgärderna är kostnadseffektiva och är därför särskilt lämpade att användas i mindre företag med 

ekonomiskt begränsade resurser. Det faktum att mindre företag oftast har en mindre kundkrets gör 
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att det enligt oss är extra viktigt att behålla de nyckelkunder som finns. Nedan följer en modell som 

påvisar hur de olika faktorerna och begreppen fungerar tillsammans. Modellen påvisar också hur de 

relationsskapande åtgärderna bör leda till ökad lönsamhet samt vad som behövs genomföras för att 

åtgärderna ska fungera. 

 

 

 

 
Förändra och implementera synsättet   

TRANSAKTION TILL RELATION 
 
Kundvärde                 Kundlojalitet                 Ökad lönsamhet  
 
 
   
 
Skapa arbetssätt för feedback  
Skapa strategier för ökade kunddialoger 
Kommunicera attraktiva löften 
 
 
 

 

 

Fig 3. 
126
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7. Avslutande kommentarer  
 

 

 

Vi anser att uppsatsen har resulterat i två kunskapsbidrag inom RM. Då litteraturen enligt 

oss saknar fakta om vilka relationsskapande åtgärder mindre tjänsteföretag bör tillämpa för 

att förstärka kundrelationerna. Vi har därför genererat fram relationsskapande åtgärder till 

mindre tjänsteföretag. Vi har också och kommit fram till att åtgärderna främst bör riktas till 

nyckelkunder. Detta kan enligt oss ses som två kunskapsbidrag inom RM. 

 

Uppsatsen ska kunna appliceras på fler företag än fallstudieföretaget Stinghouse. Uppsatsen 

har därför balanserats mellan Stinghouse och mindre tjänsteföretag i allmänhet. Texten kan 

därför uppfattas som förvirrande för läsaren.  

I efterhand anser vi att det varit mer konkret om ändamålet varit tydligare definierat från 

uppsatsens början. Vi anser dock att de två skilda ändamålen inte har påverkat slutresultatet 

på uppsatsen. 

 

Vi hoppas vi att Stinghouse försöker förända synsättet från transaktioner till relationer.  

Vi tror även att det är essentiellt att Stinghouse förstår vikten av att implementera RM i 

företagets olika delar.  

 

Avslutningsvis vill vi tacka vår handledare Johan Grinbergs för hans stöd 

genom hela uppsatsen. Vi vill även tacka Stinghouse, Tobias Johansson för 

all hjälp och tillgänglighet under uppsatsens gång. 
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Bilaga 1 

Ostrukturerad intervju med Stinghouse.  Dagordning 

 

2011-04-05. Kl 09:00 – 10:30. 

Stinghouse, Västerås 

 

1. Presentation av oss 

2. Vår uppgift (ämnesinriktning, tidsplanering, syfte) 

3. Konkretisera syftet. 

 

Konkretisering av syftet, olika val: 

1. Relationsmarknadsföring. Retention av nyckelkunder. 

2. Stinghouse intentioner. Vad anser dessa att de behöver hjälp med? 

3. Vi identifierar potentiella problem och genererar fram en lösning. 

 

 

Stödfrågor i syfte att konkretisera problemet och syftet.  

Hur fungerar er kunddialog idag? 

Hur fungerar era kundrelationer idag? 

Har ni identifierat nyckelkunder? 

Vilka åtgärder har gjorts för att behålla nyckelkunder? 

Hur ser er affärsmodell ut idag? 

Hur ser er affärsplan ut idag? 

  



 

Bilaga 2. 

Ostrukturerad intervju med Stinghouse  

 

2011-04-05. 8. Kl 09:00 – 10:30. 

Stinghouse, Västerås 

Närvarande under mötet var Vanja Hillerström, Karina Diatchenko samt Stinghouse VD Tobias 

Johansson. Innan mötet genomfördes hade vi gjort en dagordning samt skapat stödfrågor, detta för 

att vara väl förberedda och för att mötet skulle uppnå en kvalitativ nivå. Mötet började med att vi 

presenterade oss själva och syftet med uppsatsen, därefter presenterade Tobias Johansson sig själv , 

bakgrund till Stinghouse samt hur Stinghouse fungerar i nuläget. Efter presentationen förklarade vi 

de två infallsvinklarna som vi ansåg vara passande för Stinghouse. Den första infallsvinkeln var RM 

då vi tidigare fått intentioner på att dessa är outvecklade hos Stinghouse. Den andra infallsvinkeln 

var att vi analyserar Stinghouse efter att dessa har uttryckt ett problem de anser sig ha. Därefter 

försöker vi hitta en lösning på problemet. Efter presentationen av oss och de två infallsvinklarna 

diskuterade vi och Tobias Johansson vilken infallsvinkel som lämpar sig bäst. Tillsammans kom vi 

fram till att infallsvinkeln på uppsatsen bör vara relationer då även Stinghouse anser sig ha problem 

med att upprätthålla dessa. Tobias Johansson uttrycker att Stinghouse har problem med att 

presentera Stinghouse för presumtiva kunder under det första mötet. Han eftertraktar mallar för att 

kunna genomföra en optimal presentation av Stinghouse inför deras kunder. Vartefter mötet 

framskrider anser Tobias Johansson att de också har problem med att få kunderna att komma 

tillbaka och göra återköp. Hittills anser Tobias Johansson att de till stor del varit mycket tursamma 

då kunder har tagit kontakt med Stinghouse.  

Vidare diskuterar mötesdeltagna vilka resurser Stinghouse har till sitt förfogande för att kunna 

fokusera på sina kundrelationer, Tobias Johansson anser att Stinghouse har goda förutsättningar och 

tid att investera i deras kundrelationer. Tobias Johansson uppskattar att Stinghouse i nuläget lägger 

ner 75-80% av deras resurser på produktproduktion och kundmöten och 10 – 15 % på sälj och 

relationsfrämjande åtgärder. Stinghouse styrka är att de lyssnar noggrant på deras kunder och kan 

därför ha givande diskussioner och därmed leverera kvalitativa slutprodukter. De försöker att 

anpassa Stinghouse storlek och kompetens varieras vartefter kundkraven förändras, exempelvis 

samarbetar Stinghouse ofta med Koda AB som är webbinriktade och därför en viktig 

underleverantör till Stinghouse. Under mötet diskuteras även Stinghouse konkurrenter och Tobias 

Johansson förklarar att de flesta finns i Stockholm, men att en utav de största konkurrenterna är 

belägna i Västerås, det förekommer dock att Stinghouse samarbetar med konkurrenten.    

Vidare diskuterar mötesdeltagarna hur länge samarbetet skall fortgå, vi förklarar att det kommer 

behövas mer kontakt i början av samarbetet och att det förväntas vara klart i mitten av juni 2011. Vi 

uttrycker att vi antagligen kommer vara i behov av kontaktuppgifter till Stinghouse kundkrets för att 

kunna genomföra intervjuer med dessa. Stinghouse säger att det inte kommer bli något problem och 

att de ska ta fram en lista på dessa, men vill veta hur många kunder som krävs. Vi svarar att de 

gärna vill ha 15 kunder för att kunna genomföra kvalitativa intervjuer. Tobias Johansson skall också 

ta fram företagsinformation samt leta efter potentiell affärsplan, då vi efterfrågade detta. Mötet 

avslutas med att Tobias Johansson visar reklamfilmer som Stinghouse tidigare har producerat. 

Tobias Johansson förklarar som hastigast hur dessa har klippts ihop och retuscherats.        

  



 

Bilaga 3. 

Riktad intervju med Stinghouse. Intervjuförlopp 

 

2011-04-26. KL 10:00 – 11:00. Intervjutid 46,32 min. 

Stinghouse, Västerås 

 

 

 

1. Syfte  

Syftet med vår uppsats är att beskriva och undersöka vilka relationsskapande åtgärder som 

kan tillämpas för att förstärka kundrelationerna i ett mindre tjänsteföretag. 

 

 

2. Disposition av intervjun.  

Tidsåtgången för intervjun är beräknad till 50 minuter och innehåller 23 frågor samt en 

avslutande sammanfattning. Frågorna handlar mestadels om er uppfattning om era 

nuvarande kundrelationer och hur ni uppfattar dessa. 

 

 

3. Etik & tillgänglighet 

Den fullständiga intervjun och transkriberingen kommer finnas med i uppsatsen. 

Uppsatsen kommer finnas tillgänglig på internet. Innan intervjun börjar vill jag understryka 

att intervjun är helt frivillig och att du kan avbryta intervjun närsomhelst. 

 

 

4. Definitioner och begrepp 

För att säkerställa att vi använder samma definition av ”relationsskapande åtgärder” har vi 

valt att definiera ordet: De åtgärder som används av ett företag för att förstärka relationerna, 

exempel på det; Kundklubbar och Kunddialog.” 

 

  



 

Bilaga 4. 

Riktad intervju med Stinghouse. Intervjufrågor  

 

2011-04-26. Kl 10:00-11:00. Intervjutid 46,32 min. 

Stinghouse, Västerås 

 

Företag   

1. Hur många anställda har ni idag? 

2. Hur många kunder har ni idag? 

3. Vem sköter marknadsföringens? 

4. I vilken omfattningen satsat ni på RM? 

5. Hur ser era konkurrenter ut? Storlek? 

 

Kunder 

6. Hur många kunder har ni idag? Storlek på dessa? 

7. Vilka är era viktigaste kunder 

8. Ägnar ni mer uppmärksamhet till nyckelkunderna? Varför? Hur? 

9. Anser ni att ni borde satsa lika mycket på alla kunder? Varför? 

10. Hur mycket får kunderna vara med och utforma produktens slutresultat? 

11. Hur viktigt anser ni att det är för kunden att vara med och påverka slutresultatet? 

12. Anser ni att ni kan utnyttja kontakttiden med kunden under projektets gång för att 

förstärka relationerna, hur? 

13. I vilken form upprätthåller nu kontakter med era kunder? 

14. När förstärks relationerna med era kunder? Före under eller efter projektet? 

15. När anser ni att det borde förstärkas?  

 

Resurser 

16. Tycker ni att ni har ett bra system för att upprätthålla kundrelationerna? 

17. Finns det någonting ni saknar för att upprätta kundrelationerna? 

18. I vilket stadium tycker ni att det är viktigast att uppmärksamma en kund? 

19. I vilket stadium uppmärksammar ni kunden som mest? 

20. Vad anser ni är det viktigaste medlet till att skapa lojala kunder? (tid, resurser, pengar) 

21. Finns de resurser som behövs för att förstärka kundrelationerna? 

22. Har ni gjort någon utvärdering tidigare utförda arbeten? 

23. Har ni tagit till er av kritik som kunder har riktat mot er? 

 

Har jag uppfattat dig rätt om…? 

  



 

Bilaga 5. 

Riktad intervju med Stinghouse. Transkribering 

 

2011-04-26. KL 10:00 – 10:46 

Stinghouse, Västerås 

46,32 minuter. 

 

Karina: Då börjar vi med första frågan, När startades Stinghouse? 

Tobias: 2005 i Västerås. 

Karina: ok hur många anställda har ni idag? 

Tobias: Noll. 

Karina: ok. 

Karina: Hur många kunder har ni idag, ungefär?  

Tobias: bra fråga, men vad kan vi ha? utslaget på hur lång tid? 

Karina: idag, eller ja i dagsläget? 

Tobias: I dagsläget jobbar jag mot fyra kunder, eller vill ni veta hur många jag har under året? 

Karina: ja men ta det också. 

Tobias: Då jobbar jag mot kanske 15-20 kunder? 

Karina: Vem sköter RM? 

Tobias: Då borde jag säga mig, men jag måste säga ingen, det är jag som borde ligga där men vi gör det väldigt 

ostrukturerat. 

Karina: du kan säga ingen. 

Tobias: Ja då är det ingen. 

Karina: Hur ser era konkurrenter ut? Storlek, har det kommit några nya? 

Tobias: Just dem här närliggande konkurrenterna inom produktion är väl en 5-6 stycken bolag, storlek varierar, 

beroende på vilken tjänst vi pratar om. Vi har kanske vissa som jobbar mot renare reklam arbeten, sen har vi flertal som 

jobbar precis som jag gör och vi konkurrerar precis om samma sorts marknads rakt av. Så det varierar, även dem som 

kan vara mina konkurrenter kan även vara sådana saker som rena reklam firmor, som även kan vara mina 

samarbetspartner, beroende hur man ser det. Men den firman som jag kollar närmast på är ett bolag på fyra personer, de 

är lite större och de är de jag tycker levererar kvaliteten som jag tycker att vi själva kan ligga på, det var ett luddigt svar. 

Men närliggande så finns det säkert 5 -10 stycken, varierande storlek, från enskilda företag till större företag, sen har vi 

hela Stockholm regionen, och där har vi massvis till, där törs jag inte ens säga hur många. 

Karina: men framför de konkurrenter som direkt hotar, och tar era kunder? 

Tobias: Ja men det är tyvärr så att våra kunder blir direkt snodda från företag i Stockholm som jag inte har så stor koll 

på, men jag vet att här närliggande så är det väl 5-10 bola som vi konkurrerar med på det lokala planet? 

Karina: Och vad har dem som ni saknar tror du? 

Tobias: Dem större bolagen som är mer än en, dem har större kompetens i bolagen, pratar vi bolagen som är 3 och 

uppåt så har vi folk som jobbar direkt med att jobbar med enbart att sälja till kunder, nån som bara sköter 

produktionsdelen och dem tekniska bitarna, och sådana företag som kan erbjuda större utbud av tjänster, både tryck, 

video ljud och erbjuda liksom PR grejer och såna saker också så att det är svår fråga att svara på vad det är dom har som 

inte jag har, större bolagen har ju förstås större kompetens inom Stinghouse eftersom att dom är flera och 

specialiserade. Så ser jag deras fördelar. 

Karina: har ni möjlighet att anställa fler för att öka kompetensen?  

Tobias: Inte för närvarande, men däremot hyr vi in personal på ett annat sett när vi ska göra större grejer, vår styrka 

ligger i att vi växer när vi ska vara stora och krymper när vi ska vara små. Vi har nätverk av konsulter och fotografer 

som jobbar med foto och tryck event fixare, så att vi har dem i ett närverk istället för att ha dem anställda, så att man 

själva sitter som i ett spindelnät och drar ihop dem här personerna. 

Karina: Ja och för att sammanfatta det här för att se att vi har förstått allt rätt så har ni idag noll stycken anställda, idag 

har ni fyra kunder som ni arbetar mot, men om året har ni ca 15-20. Och det är ingen som sköter marknadsföringen i 

Stinghouse, När det kommer till era konkurrenter har ni 5-10 konkurrenter i Västerås.  

Tobias: Ja det stämmer, jag törs inte säga hur många konkurrenter vi har i Stockholm, det är en hel uppsjö. 

Karina. Och era konkurrenter, det dem har som ni saknar är att dem är större och har en större kompetens i samband 

med det 



 

Tobias: Ja inte större kompetens utan kanske större kärnkompetens som gör att det kan inrikta sig på en sak. 

Karina: Och ni vill inte anställa några fler nu, och ni hyr in personal vid behov. Så ni är större när ni behöver vara större 

och är små när det är läge att vara små. 

Karina: Ja nu går vi över till del två som handlar om era kunder, 

Karina: vilken är era viktigaste kunder 

Tobias: Bra fråga, I dagsläget är det kommun och landsting, samt stora industri företag, ABB är egentligen en av våra 

viktigaste kunder 

Karina: Varför är de viktigaste kunderna? Är det för att dem drar in mest pengar? Eller för att dem är lojala? 

Tobias: Det är nog faktiskt att dem drar in mest pengar eller kanske mer att det är dem största projekten som man jobbar 

med. 

Karina: Ägnar ni mer uppmärksamhet till era nyckelkunder? 

Tobias: Nej det gör vi inte 

Karina: Varför, kan du utveckla? 

Tobias: Vi ägnar nog mycket tid till kunderna när vi ska gå in och börja arbeta i form av koncept till dem, då ägnar vi 

ganska mycket till vilken kund det än är. Och då är det i förstadiet som vi ägnar mycket tid till vår kund, och sen efteråt 

har följer vi inte upp kunderna och frågar hur det gått och så, utan vi är ganska dåliga på uppföljning. 

Karina: Och anser du att ni borde satsa lika mycket på alla kunder? 

Tobias: Hur menar du? 

Karina: Som du sa nu, att ni satsar lika mycket på alla kunder och ger alla lika mycket tid, är det rätt att göra så, eller 

hade du gjort annorlunda? Är det någon kund du tycker att ni borde satsa mer på? 

Tobias: Man kan ju tycka att någon kund borde vara viktigare, men oftast är det så att när jag kollar på ABB som kund 

så är det ju oftast så att vi har dem på olika avdelningar så det är inte bara en avdelning som vi jobbar mot, utan just nu 

är det tre avdelningar vi jobbar mot, och dem ger vi hyfsat lika uppmärksamhet. Men som du säger är det ju ska man 

kanske inte satsa på alla små kunder, som en del kunder som tar mer tid än vad man får ut av dem, dem kanske kan 

lägger mindre tid på, speciellt kanske inte återkoppla till dem, om dom vill ha en stor grej ordnat och man vet att det 

inte finns särskilt mycket pengar i den, och då håller man dom inte lika hårt om ryggen som man gör med dom stora 

giganterna som har ett otroligt stort kontakt nät inom sin organisation, och där vi vet att ett bra jobb sprider sig ganska 

bra och samma sak med ett dåligt jobb faktiskt ger samma konsekvenser. 

Karina: Men då tycker du ända att man ska satsa på de kunder som är lite större. 

Tobias: Ja det tycker jag ska inte ljuga, det tycker jag 

Karina: Tror du att kund en ökad uppmärksamhet på kunderna skulle kunna leda till mer kundlojalitet? 

Tobias: Ja det tror jag väl.. 

Karina: Ok, då sammanfattar vi det här för att se till att vi har förstått allt. Dem största kunderna som ni har är inom 

kommun och landsting och ABB, och dem är viktigast är för att dem står för dem största projekten, och 

uppmärksammar ni dom största kunderna? Nej det gör ni inte. Lika mycket tid åt alla, men däremot tyckte du att större 

kunder borde uppmärksammas lite mer. Fast det känns ändå som att ni uppmärksammar de största kunderna lite mer. 

Tobias: Jo men det blir så automatiskt, men vi är så himla dåliga på att höra av oss. Och det är en otrolig svaghet inom 

Stinghouse. 

Karina: Ok, då är vi klara med den här delen, och nu tar Vanja över resten av frågorna. 

Vanja: Men då börjar vi, jag tänkte fråga om slutresultatet på produkterna som ni levererar, och hur mycket kunderna 

får vara med och utforma och påverka det? 

Tobias: Där har kunderna väldigt stor del för dom får oftast vara med, eller jag sak beskriva hur vårt arbete ser ut. 

Väldigt ofta tar kunden kontakt med oss, och då börjar vi oftast med ett möte, och där berättar kunden att det här vill vi 

ha gjort och sen berättar dem just fullt ut om vad det gäller, antigen att det är en applikation dem vill ha eller en 

reklamfilm och de vill visa såhär ser mitt företag och det här är vi starka på. Och då har vi ett möte i kanske i två timmar 

och då börjar vi utforma att dem här punkterna ska vi gå igen för att göra den sortens produktion, och då kan det handla 

om visions film, hur ser tankesättet ut här, vi delar vi upp det i metod, med inledning en fördjupning och avslutning. 

Och där får kunderna vara med mycket och bestämma sen tar vi hem allt och börjar skriva ner allt utefter ett synopsis, 

som är ett utkast för hur ett manus kan se ut. När vi har kommit en bit på väg så skickar vi tillbaka det här till kunden 

som får läsa igenom det och skicka tillbaka det till oss, så dem är mycket delaktiga i utformningen av den här 

produkten. Sen därefter är när vi är klara så skickar vi det till kunden och säger att ni har sagt att det ska se ut såhär, och 

sen börjar vi med inspelningen. Och ska vi ha statister eller skådespelar så låter vi även kunden att vara mer där och 

säga att den här personen tycker vi stämmer överens med vårt ansikte utlåt. Men under inspelningen är dem välkomna 

att vara med men då är allt redan på plats, för börjar det bli förändring där så blir det förändringar i själva offerten och 

då kan det bli lite diskussion och därför är det viktigt att allt redan sitter innan inspelnings tillfälle för under för 



 

produktionen har dem jätte mycket tid att påverka. Och sen kommer ju själva inspelningen så har vi redan koll på allt 

som ska göras, och det är den mest kostsamma biten, så den vill man att den ska gå fort. Sen när vi har gjort det så åker 

vi hem och redigerar. Och där låter vi oftast kunden att vara med och se, stämmer det här överens från manuset som ni 

har sett. Och där dem möjlighet att komma med synpunkter och säga ja men det här tyckte vi om, det här vill vi ha mer 

av.  Och ju bättre än produktion är desto högre krav törs kunden ställa på oss vid det här mötet, annars litar dem mycket 

på oss och säger att det här var bra. Sen skickas slutproduktionen till dem och de säger ja men tack så mycket. Och där 

har vi hela konceptet hur vi jobbar,  

Vanja: Hur viktig tycker du att den här processen är, att kunden har en medskapande roll? 

Tobias: Jätteviktig, eftersom att vi inte jobbar efter form mallar, där kunden inte medbestämmande roll men när man 

gör just dem här större produktionerna är det livsviktigt att kunden är med, mest för att det är kostnadseffektivt. För 

börjar kunden att ändra sig i mitten eller slutet och dem har inte haft nått att säga till mig så har dem bara mig att skylla 

på. Och dem blir mer engagerade i själva produkten och hjälper gärna till och lyfter fram saker och är själva delaktiga i 

skapar processen. Då den är jätte viktig för engagemang från kunden och all den här hjälpen som man vill ha. Och även 

för att få ner priset och tidsramarna, för är en kund osäker så blir jag osäker, vad menar kunden nu? hur ska jag kunna 

hjälpa dig? Och sen upptäcker man att det dem ville ha har man inte levererat och då har man lagt ner tid något som 

kunden inte ville ha. 

Vanja: Under den här kontakttiden anser du att det finns tillfällen där du kan förstärka, att det finns möjlighet till det? 

Att du kan använda tiden till att förbättra kundrelationerna? 

Tobias: Ja det finns det absolut kan vi göra det, och det handlar egentligen om att låta kunden vara mer delaktig i 

processen, nu händer det här, nu händer det här och bjuda på en lunch då och då.  Oftast så lägger man dem åt sidan för 

att man är upptagen med andra åtaganden eller för att man är lite lat, men det finns jätte mycket som man skulle kunna 

göra. 

Vanja: Dom kontakter ni har nu med kunderna hur upprätthåller ni dem? 

Tobias: jag ska vara helt ärlig, när vi vill upprätta våra kontakter då brukar vi faktiskt vara i dem situationer där vi 

brukar gå ner i arbetstillfällen och då tar vi bara kontakt med kunden för att luska ut nya jobb av dem och bara prata lite 

grann om hur det går. Vi frågar inte om dom är nöjda med produkten vilket vi kanske borde, utan vi skriver ett mail och 

frågar vad dom håller på med nu och så.. 

Vanja: Och de relationerna som ni redan har, är det samma svar där? 

Tobias: Ja vi gör ingenting för att förstärka dem utan det är the Hard fact, eller Hard fact eller hur säger man? 

Vanja: Finns det något särskilt tillfälle där du tycker att det är extra viktigt att förstärka relationerna? 

Tobias: Jag måste nästan säga ett halvår efter, det är nästan då vi ska lägga på dom och fråga hur pass nöjda det är och 

fråga hur känns det. Kunde vi göra det bättre, och fråga vad dem håller på att jobba med nu. Och just där känner vi att vi 

skulle ligga på och jobba hårdare mot kunderna. 

Vanja: Ja, har jag då uppfattat dig rätt, att du tycker att det är viktigt att kunderna har en medskapande roll, och att dem 

är med under hela perioden men speciellt innan produktionen 

Tobias: ja, dem viktigaste är att dem är med innan och efter produktionen, ja både före och efter, men mest före. 

Vanja: Och det var viktig att dem är med för att det är kostnadseffektivt och att det ökar kvaliteten och att det går att 

hålla tidsramarna. 

Tobias: Ja precis. 

Vanja: Och ni tycker att ni har möjlighet att använda kontakttiden till att bjuda på lunch eller något. Och annars så 

upprätthåller och håller ni kontakterna när ni har lite mindre att göra och att det är under dem tillfällen som ni hör av er, 

och i nuläget så tycker ni inte att ni gör särskilt mycket för att bevara relationerna.  Men då tycker jag ändå att ni gör lite 

grann ändå!? 

Tobias: ja men inte alls lika mycket som vi skulle vilja göra, vi saknar det strategiska för hur vi ska bemöta kunder före 

under och efter. 

Vanja: Tycker ni att ni har ett bra system för att upprätthålla kundrelationerna? 

Tobias: Nej det tycker jag inte, jag tycker vi är jätte dåliga. 

Vanja: Vad tror du att ni saknar för att upprätthålla kundrelationerna?  

Tobias: Ja, vi saknar strategi, ett arbetssätt för att kunna jobba med det här.  

Vanja: I vilket stadium tycker ni att det är viktigast att uppmärksamma en ny kund? 

Tobias: Ny kund, är när man träffar dem så klart. Är det en befintlig kund så har den två delar. Ett: den ska vara delaktig 

i produktionen. Och två: jag skulle vilja säga ett halvår efter produktionen. Det är jätte viktigt för ett bra samarbete. 

Vanja: Saknar ni resurser i nuläget för att förstärka eller upprätthålla kundrelationerna?  

Tobias: Ja måste nog säga ja, kunskapsbyggande resurser, det är ju där kärnan ligger. Strategier faktiskt. Sen vet man ju 

att vi skulle på många sätt kunna göra en sån här återkoppling till en kund, för att kunna göra det mer intressant. Det kan 



 

ju vara att ge dem någon form av film eller feedback, det kan vara lite kul men det får gärna vara nyttosamt för dem 

också, för då kommer ju frågan, hur tar vi det här ett steg vidare? Det är väl det jag ser. Sen visst har vi ju det här med 

ekonomiska resurser också, det finns väl alltid för lite pengar till allt det man vill göra. 

Vanja: Vad anser ni vara det viktigaste medlet för att skapa lojala kunder? Vad är den viktigaste åtgärden? 

Tobias. Jag behöver tänka lite, det är en bra fråga. Jag kommer säkert säga i mot alla säljare i hela världen just nu. Jag 

tycker att det är jätte viktigt när man har en kund att vara ärlig mot kunden och inte ljuga för kunden och säga det här är 

klart, det fixar jag hur lätt som helst. För kunden behöver någon som den kan lita på, klarar du de här? Dem lämnar ju 

liksom, de går ju in på okänt vatten och hoppas att det ska finnas en stark person som skall kunna lösa det här åt dem. 

Och tar man åt sig ett jobb som man sen inte kan greja, då kommer man ju tappa kunden väldigt snabbt och man 

behöver skapa en trygghet till kunden. Man behöver då vara ganska ärlig och rak och kunna säga: Nä men tyvärr Jag 

kommer inte kunna greja det här, inte för just den här tjänsten, jag tycker att här borde ni ta hjälp av andra för att lösa 

det här. Visst man kan läsa in sig om vissa grejer, men risken är nästan större att det faller platt för att du inte lyckas 

hålla det här. Eller att du gör en stor ekonomisk förlust på just den sortens uppdrag, du kan alltid beräkna jobb även om 

du inte har kunskap och ta in konsulter utifrån, ytterligare konsulter, men jag kan tycka att det är lite, det sätter för stor 

risk speciellt om man är ett litet företag. Så mitt enda svar är att ärlighet är otroligt viktigt för kunden. Ärlighet och vara 

rakryggad, kunna säga till kunden: att nu säger du fel. Och inte bara vara en Ja-sägare.  

Vanja: Det är en fråga om resurserna… Anser du att ni har tid och möjlighet att genomföra strategier? Det kanske finns 

en anledning till varför ni inte har strategier idag? 

Tobias: Jo men så här är det: eftersom man har ett företag, så blir det egentligen som ett eget barn och till det har man ju 

nästan all tid i världen, om man inte har egna barn då har man nästan ingen tid alls. Men det är inte lika viktigt, du har 

samma sorts utveckling på ett företag, du har en start, du har en mognad och du har en utveckling, du har hela den 

delen, så att man har alltid tid med det. Sen är det ju frågan om hur pass mycket tid lägger man, det finns dem som tar 

med väldigt mycket jobb hem, de finns dem som lämnar jobbet kvar på kontoret och det där är väl en jäkla avvägning. 

Vilka som klarar vad, sen ska det stämma överens med ens social liv också, så är det ju. Men om tiden finns var frågan? 

Vanja: Ja. 

Tobias: Absolut tiden finns. Vad jag snurrar bort mig hela tiden. Tiden finns, det är klart att den finns. Sen är man ju, 

eller jag ska jag säga. Förtjust av dem andra delarna av livet också och inte alltid företagslivet, man har ju det där 

sociala som måste fungera väldigt bra för att man ska kunna forma sitt eget företag. Jag är ju den personen som faktiskt 

sitter kvar på kontoret istället för att ta med mig jobbet hem, för hemmet ska vara ett avkopplat ställe där ska du inte ens 

behöva tänka på jobbet. Det tycker jag är väldigt viktigt för annars har du ingen trygg miljö. Så tiden finns absolut, det 

är bara egentligen att sätta sig ner och göra ett par marknadsföringsstrategier och det är kanske där man egentligen 

behöver mer hjälp och kanske i framtiden faktiskt ta in en konsult som man göra det åt en, kan jag tycka. Så man inte 

får för sig att man fixa det själv, det finns ju en orsak till att konsulter finns, de är ju jävligt bra på det dem gör och kan 

och vet vilka saker dem ska trycka på. Så tiden finns, kunskapen är väl begränsad. Det tog mig en tid att komma till det 

svaret. 

Vanja: Men vi kom dit. Utvärdering idag då? Görs det en utvärdering på de arbetena i ni gjort? 

Tobias: Inte i någon stor skala måste jag säga, nej det görs faktiskt ingen alls måste jag säga. Oftast lägger man det i 

arkivet och tar inte fram det förrän man behöver det. Ingen skriftlig utvärdering förutom det som sitter i huvudet, men 

det kan man väl inte kalla utvärdering. Så svaret är nej 

Vanja: Om ni får kritik, använder ni då den för att förbättra er? 

Tobias: Ja det gör vi absolut, den tas emot öppenhjärtigt. Vi har en ganska bra nivå på kritik redan under arbetets gång, 

eftersom vi är två företag som jobbar väldigt nära är vi väldigt öppna på att ge kritik under den perioden. Däremot så 

har vi inte stött på alltför mycket negativ kritik från kunderna, men man måste ju lyssna på all kritik, det spelar ju ingen 

roll vad man jobbar med., man måste ju lyssna på all kritik. Man måste ju vilja bli bättre. 

Vanja: Ok, det var sista frågan det. Nu tänkte jag göra en liten sammanfattning på det. 

Tobias: Ja absolut gör det. 

Vanja: Ok. I nuläget så tycker du inte att ni har ett bra system för att upprätthålla kundrelationerna. Det ni saknar är 

strategier, kunskap och arbetssätt. Tiden finns men det prioriteras inte, men den finns egentligen. Feedback och kritik 

ges hela tiden och tas emot öppenhjärtigt och de viktigaste åtgärderna för att skapa relationer tror du är ärlighet, 

trygghet och att inte vara någon Ja-sägare. Och någon utvärdering görs inte alls i nuläget. Har jag uppfattat dig rätt då? 

Tobias: ja absolut, alldeles, alldeles utmärkt. 

Vanja: Vill du lägga till någonting? 

Tobias: nej, nej, Det vill jag absolut inte. Jag får bara den här bilden av den här onda cirkeln som man gör inom 

marknadsföring. Den känner man att man är inne i, när man svarade på frågorna. Man kan inte göra det där, förrän man 

gjort den där delen. Spännande, en lite uppenbarelse.



Bilaga 6. 

Telefonintervjuer med Stinghouse kunder. Intervjuförlopp 

 

2011-04-28 – 2011-05-05 

 
1. Presentation av oss.  

Vi är två studenter från Mälardalens Högskola, just nu skriver vi vår C-uppsats inom 

ämnet företagsekonomin. Vi samarbetar med företaget Stinghouse och undersöker 

deras kundrelationer. 

 

2. Syfte  

Syftet med vår uppsats är att beskriva och undersöka vilka relationsskapande åtgärder 

som kan tillämpas för att förstärka kundrelationerna i ett mindre tjänsteföretag. 

 

3. Disposition av intervjun.  

Intervjun beräknas ta 20 minuter och innehåller 20 frågor samt en avslutande 

sammanfattning. Frågorna handlar om er uppfattning om kundrelationer till 

Stinghouse eller andra företag. 

 

4. Etik & tillgänglighet 

Uppsatsen kommer finnas tillgänglig på internet men personnamn och arbetsgivare 

inte kommer finnas med i uppsatsen eller på internet. Intervjusvaren kommer finnas 

tillgängliga i en löpande text, men utan härledning till vilka som deltagit i intervjun. 

Innan intervjun börjar vill jag understryka att intervjun är helt frivillig och att de kan 

avbryta intervjun närsomhelst. 

 

 

5. Definitioner och begrepp 

För att säkerställa att vi använder samma definition av ”relationsskapande åtgärder” 

har vi valt att definiera ordet: De åtgärder som används av ett företag för att förstärka 

relationerna, exempel på det; Kundklubbar och Kunddialog.” 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 7. 

Telefonintervjuer med Stinghouse kunder. Intervjufrågor 

 

2011-04-28 – 2011-05-05 

 

 

Precisera relationer: 

1. Hur skulle du beskriva en god relation med ett företag?  

2. Hur skulle du beskriva en dålig relation?  

 

Värdera relationer 

3. När blev du senaste besviken över relationsskapande åtgärder? Vad hände? 

4. Vad får dig/er att vilja avsluta en relation?  

5. Vad får dig/er att vilja engagera er i relationsskapande åtgärder? 

6. Hur skulle era nuvarande relationer kunna förbättras? 

7. Vad anser ni vara kvalité inom relationer? 

8. Vilka förväntningar har du/er på en relation? 

9. Anser du att goda relationer kan vara gynnsamma för er? På vilket sätt?  

10. När anser du att relationer är överflödiga?    

 

Kvantitet 

11. Hur ofta vill du/ni bli kontaktade av de företag ni gör affärer med?  

12. Hur mycket är för ofta? 

13. Hur lite är för lite?  

 

Stinghouse 

14. Anser du att Stinghouse är bra på kunddialog? 

15. Hur skulle betygsätta kunddialogen mellan dig och Stinghouse under projektets gång? 

16. Hur ser kunddialogen ut efter projektet är slut? 

17. Anser du att det finns anledning till fortsatt kunddialog efter projektet är avslutat?         

I sådant fall varför? 

18. Upplever du att Stinghouse är intresserad av att veta hur ni upplever projektet när det 

är avslutat?  

19. Hur mycket påverkan anser ni att ni har haft på slutprodukten? 

20. Känner ni trygghet inför att anlita Stinghouse till framtida projekt?  Varför?  

 

 

Har jag uppfattat dig rätt om… 

 


