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ABSTRACT 
 
This thesis focuses on RM and customer relationships and tries to answer two research 
questions; how firms can retain customers and how to generate profitable customer 
relationships by using relationship marketing. We conducted case studies on JOB media, a 
company in Luleå, and Polardörren, a company in Öjebyn, Piteå. Our research has revealed 
that in many ways our case study companies conform in major ways to the theory in this 
particular area. However there are differences between how these two firms go about in 
regard to customer retention and establishing profitable customer relationship. We have 
discovered that JOB media, which is a service company is more inclined to maintaining close 
and long-term relationships with its customers. This can be explained by the fact that the 
product they sell is intangible and the kind of services they provide demands that they work 
closely with their customers. Polardörren is a manufacturing company which produces doors 
and customer relationship is also vital for its business, although not to the same degree as 
service company. 

 

 

 



 

FÖRORD  
 
Den här uppsatsen handlar om hur företag kan behålla sina kunder genom relations-
marknadsföring och hur företag kan generera lönsamma kundrelationer genom relations-
marknadsföring.  
 
Vi vill påpeka att vissa partier i såväl empiri som analys kapitel har utgått av sekretesskäl. 
 
Vi vill ta tillfället i akt och speciellt tacka nedanstående individer, utan vars assistans den här 
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Anton Norberg, projektledare och vice VD på JOB media samt Larry Schörling, 
projektledare, som specialiserat sig på relationsmarknadsföring för att ha ställt upp och 
besvarat våra frågor och varit beredda att göra kompletteringar. 
 
Beatrice Stenlund, VD på Polardörren som ställt upp för oss, trots att hon inte hade så mycket 
tid. 
 
Rickard Wahlberg, vår duktige handledare, som under hela uppsatsskrivandet funnits där för 
oss och hjälpt oss på bästa möjliga sätt för att vi skall åstadkomma ett bra jobb. 
 
Seminariedeltagarna, som nästan alltid har kommit med konstruktiv kritik och goda 
synpunkter. 
 
Sist men inte minst riktar vi vår tacksamhet till alla människor som både direkt och indirekt 
stöttat oss under de här prövande veckorna. 
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Luleå, januari, 2003  
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1 INLEDNING 
I detta kapitel kommer vi att ge en bakgrund om relationsmarknadsföring. Under rubriken 
problemdiskussion kommer vi att sätta in läsaren i vårt problemområde som är kund-
relationer, samt motivera ämnesvalet. Problemdiskussionen mynnar ut i ett syfte och två 
forskningsfrågor. 

1.1 Bakgrund 
 
Galbreath (2002) skriver att börserna i Europa, USA och Japan har blivit mycket ostabila, och 
att ekonomin i de stora industriländerna har varit på väg ner en längre tid. Han fortsätter med 
att påpeka att i sådana tider ställs den urgamla frågan på nytt igen: Hur skapas och bibehålls 
värde på marknaden? Hans svar på den frågan ligger i linje med vad övriga forskare inom 
relationsmarknadsföringen kommit fram till. Att fokusera på kunderna och tänka långsiktigt, 
är också något som tagits upp av andra (till exempel Grönroos 1994; Gummesson 1997; 
Williams 1998).  
 
Grönroos (1994) skriver att inom marknadsföringen har marknadsföringsmixen och de 4 P:na 
dominerat i både teori och praktik sedan de infördes för över 40 år sedan. Han anser att det är 
först i början av 2000-talet som de börjar förlora sin ställning. Grönroos poängterar att 
globaliseringstrenderna och individualiseringen av kunderna samt andra förändringar som 
började på 1990-talet och har fortsatt sedan dess, har lett till att teorierna inom marknads-
föringen måste kompletteras. Grönroos anser att bygga och fördjupa relationer, det som har 
börjat kallas för relationsmarknadsföring, är ett ledande nytt sätt att arbeta med marknads-
föring. Sheth (1992) framhåller liknande åsikter och skriver att i början av 1990-talet sänktes 
kostnaderna för att producera varor medan kostnader för marknadsföring ökade dramatiskt. 
Sheth fortsätter med att skriva att marknadsföringen måste söka nya vägar för att lyckas idag, 
och att relationsmarknadsföringen är en stor del av lösningen. 
 
Palmer (1996) påpekar att affärsmiljön under 1990-talet har förändras i den synpunkten att 
företag har börjat koncentrera sig på att behålla existerande kunder före man försöker jaga 
nya. Han skriver att företagen tar hand om de existerande kunderna, vilket är vinstbringande 
enligt en mängd studier. Det är detta relationsmarknadsföring står för, att genom att ta hand 
om existerande kunder och bygga långsiktiga relationer skapa vinst för alla involverade 
parter. Palmer påpekar dock att många av hans forskarkollegor har varit överentusiastiska när 
de utvecklat teorier runt relationsmarknadsföring, vilket i hans mening i vissa lägen kan vara 
negativt för företag att implementera. 
 
Vad är då relationsmarknadsföring? Harker (1999) har efter att ha gått igenom ett stort antal 
böcker och artiklar inom relationsmarknadsföringen kommit fram till att det finns många 
författare som försökt hitta en definition av begreppet. Det Harker har upptäckt är att olika 
författare har olika syn på vad som borde räknas till kärnan av relationsmarknadsföring. 
Harker anser att det finns två anledningar till det. Den första är att relationsmarknadsföring är 
för ungt som begrepp för att forskare och författare skall ha enats om relationsmarknads-
föringens kärnkoncept. Liknande synpunkter förs också av Gummesson (1997) som påpekar 
att relationsmarknadsföring är något nytt i litteraturen men det har funnits länge i praktiken. 
Harkers andra förklaring är att de som bidragit till utvecklingen av relationsmarknadsföringen 
är så pass olika när det gäller social och akademisk bakgrund. 
 



INLEDNING 
 

 
2 

Bejou, Ennew och Palmer (1998) menar att den underliggande principen med relations-
marknadsföring är att organisationer kan öka kundtillfredsställelse genom relationer och på 
det viset öka företagets egen prestation. Bejou et al. menar att för att förverkliga detta måste 
relationen utvecklas och hanteras på ett sådant sätt att den tillfredsställer kunden. Vårt 
problemområde är relationsmarknadsföring med inriktning på kundrelationer. 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Utan att närmare precisera sig menar Chaston och Baker (1998) att forskning på de senaste 
åren angående kundbeteende på både industriella marknader och tjänstemarknader visat att 
transaktionsmarknadsföringskonceptet är ineffektivt i flera situationer. Den här uppsatsen 
kommer bara att inrikta sig på business-to-business. Webster (1992) påstår vidare att forskare 
inom relationsmarknadsföring har konstaterat att för att ett företag skall överleva i en 
föränderlig och konkurrensutsatt marknad, måste företaget gå från transaktionsmarknads-
föring till att istället fokusera på att skapa långsiktiga kundrelationer. 
  
Liksom Websters fokusering på långsiktiga relationer betonar också Williams (1998) vikten 
av relationsmarknadsföring och menar att fokuseringen på relationsmarknadsföring är ett 
strategiskt fokus som genom implementering av långsiktiga, kundorienterade strategier 
förhoppningsvis skall leda till ökad kundtillfredsställelse och tillvaratagande av kund-
relationen. Sheth (1992) karaktäriserar relationsmarknadsföring som en process till skapande 
och underhållande av harmoniska relationer mellan säljaren och kunden genom ömsesidigt 
samarbete och engagemang. Han menar vidare att förändringen på inriktningen i 
marknadsföringsteori och praktik till relationsmarknadsföring härrör från de positiva 
effekterna på förväntningar av framtida interaktioner. Webster (1992) menar att det som 
ligger bakom den ökande betoningen på relationsaspekten av interaktionen mellan säljare och 
köpare är tron att utveckling av kundrelationer är viktigt för företagets långsiktiga överlevnad 
och förbättrade lönsamhet för företaget. Webster menar att relationsmarknadsförings-
paradigmet fokuserar på långsiktig kundtillfredsställelse och mervärde för kunden genom 
genomförandet av kundorienterade strategier. 
  
Redan i bakgrunden ställde vi frågan vad relationsmarknadsföring är för något. Olika forskare 
har olika syn på detta. Några exempel på dessa är: 
 
Berry och Parasuraman (1991): ”attracting, developing and retaining customer relations”  
 
Bennet (1996): ”Relationship marketing refers to all marketing activities directed towards 
establishing, developing and maintaining successful relational exchanges” 
 
Ravald and Grönroos (1996): “The core of RM is relations, a maintenance of relations 
between the company and the actors in the micro environment…The idea is first and foremost 
to create customer loyalty so that the stable, mutually profitable and long-term relationship is 
enhanced”  
 
Vi väljer att inte själva välja någon definition av relationsmarknadsföring, utan låter den 
studerade empirin själva lägga sin betydelse av begreppet. 
 
Gummesson (1995) påpekar att relationsmarknadsföringen under de senaste årtiondena har 
utvecklats och visats ett stort intresse. Gummesson menar att relationsmarknadsföring består 
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av tre kärnkoncept: relationer, nätverk och interaktioner. Han menar att för att en relation 
skall uppstå krävs att minst två parter är i kontakt med varandra. Nätverk definierar han som 
en grupp relationer, som kan växa till stora komplexa mönster. Gummesson hävdar att såväl i 
den enkla relationen mellan säljare och köpare som i komplexa nätverk ingår parterna i aktiva 
kontakter med varandra. Det är den aktiva kontakten mellan parterna som han kallar 
interaktion. Samma synpunkter som Gummessons förs också fram av Grönroos (1996, s 10) 
som menar att relationsmarknadsföring till skillnad från transaktionsmarknadsföring där målet 
med marknadsföringen är att åstadkomma avslut, utgår ifrån att det inte är transaktionen som 
är det viktigaste i marknadsföringen. Det är istället affärsförbindelser eller kundrelationerna i 
vilka transaktioner sker eller med andra ord relationerna mellan parterna på marknaden som 
skall anses vara det centrala fenomenet. Grönroos anser att det viktigaste inte är enskilda 
transaktioner, utan de relationer som anses möjliggöra och underlätta transaktioner. 
 
  
 

 
Figur 1:1 Grundläggande värderingar bakom transaktions – respektive relationsmarknadsföring. 
Från C. Grönroos. (1996, s 17).  Marknadsföring i  tjänsteföretag. Malmö: Liber-Hermods.     
 
Grönroos (1996, s 17) åskådliggör i den ovanstående modellen på vilket sätt transaktions-
marknadsföring och relationsmarknadsföring skiljer sig åt. Grönroos anser att transaktions-
marknadsföring inriktas på att underlätta enskilda transaktioner. Det bygger på att kunden är 
en oidentifierad individ, en i den stora massan. Relationsmarknadsföring bygger enligt 
Grönroos på samverkan mellan företag och kund för ömsesidigt värdeskapande. 
 
På ett liknande sätt som Grönroos framhäver att relationsmarknadsföring innebär samverkan 
mellan företag och kund poängterar Payne (1994) att fokus för marknadsförare förut var att 
hitta nya kunder för företaget; på 1990-talet och framåt måste marknadsföring ses som en 
serie sammanhängande aktiviteter. Payne anser att inom relationsmarknadsföringen är 
införskaffandet av nya kunder endast ett första steg i marknadsföringsprocessen. Det viktiga 
är sedan att göra allt för att behålla kunden. Andersson och Fornell (1994) är inne på samma 
linje när de påpekar att forskningen har visat att behålla existerande kunder genom att 
tillfredsställa dessa kostar betydligt mindre än att söka efter nya. De anser också att lojala 

Relations-
marknadsföring

Transaktions-
marknadsföring 

Ömsesidigt beroende 

Ömsesidig samverkan 

Självständiga val 

Konkurrens & konflikt 
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kunder kommer att generera mer vinst långsiktigt. Webster (1994) menar att eftersom 
marknaden förändras snabbt och är mycket konkurrensutsatt, så påskyndas utvecklingen av 
relationer mellan säljare och köpare. Han påpekar att drivkrafterna bakom utvecklandet av 
relationer är effektivitet som skapas genom upprepade inköp gjorda av lojala kunder. Webster 
förklarar att kundrelationsstrategier betonar kvarhållande av kunderna och han poängterar att 
forskningsstudier har visat att införskaffandet av nya kunder kostar så mycket som fem gånger 
mer än det som krävs att behålla och jobba med befintliga kunder. 
 
Medan Webster menar att drivkraften till utvecklandet av relationer är upprepade inköp 
gjorda av lojala kunder anser Grewal och Sharma (1991) att eftersom säljpersonalen oftast är 
den grupp som har direkt kontakt med kunderna, så kommer kunderna inte sällan att bilda sig 
en uppfattning om företaget genom att observera hur säljpersonalen uppför sig och beter sig 
gentemot kunderna. Därför menar Grewal och Sharma att hur framgångsrikt ett företags 
relationsmarknadsföringsstrategier blir är högst beroende av säljpersonalen eftersom de har 
det mest omedelbara inflytandet på kunderna.  
 
Gummesson (2002, s 27 ff) presenterar 30 olika relationer som uppstår på marknaden, 30 R. 
R1 – R3 behandlar klassiska marknadsrelationer. R4 – R17 handlar om speciella marknads-
relationer. R18 – R23 är Mega-relationer, relationer som står över själva marknaden. R 24 – 
R30 tar upp Nano-relationer, relationer som existerar inom en organisation. Vi har tänkt titta 
närmare på ett av dessa R i vår uppsats. Det är R8 som behandlar nära och avlägsna kund-
relationer, där den nära relationen är direkt och personlig. Den avlägsna relationen är däremot 
indirekt och opersonlig. 
 
Curasi och Kennedy (2002) har forskat i relationsmarknadsföring och mer specifikt angående 
hur företag får kunder att bli tillfredställda och lojala. Även Heskett, Sasser och Schlesinger 
(1997, s 87 ff)  har forskat i samma område. De har tagit fram en modell, ”satisfaction-loyalty 
curve” som beskriver tre olika kundtyper, med olika grader av lojalitet till ett företag. De olika 
typerna är: ”terrorists”, ”near apostles” och ”apostles”. Modellen inbegriper också olika 
åtgärder ett företag kan vidta för att skapa en bättre relation till dessa olika grupper. 
Christopher, Payne och Ballantyne (1994, s 22) har tagit fram en lojalitetsstege, som visar 
vilken grad av lojalitet kunderna har gentemot ett företag. Stegen visar utvecklingen ett 
företag bör ha med sina kunder. Kunden skall, om företaget är framgångsrikt i sina 
kundrelationer gå genom de 6 stegen: potentiell kund, kund, klient, supporter, förespråkare 
och slutligen partner. Christopher et al. menar att om relationen når partnernivån, 
representerar det en nära långsiktig relation mellan säljare och köpare. Partnerrelationen är en 
god grund för ömsesidig tillfredställelse av båda parters behov. 
 
Berry och Parasuraman (1991, s 141) har delat in relationer med kunder i tre nivåer. Nivå ett 
är när ett företag använder priset för att öka kundens upplevda värde. Den andra nivån 
inkluderar förutom priset också uppbyggandet av sociala band med kunden. I den tredje nivån 
byggs dessutom strukturella band mellan företaget och kunden upp. 
 
Cann (1998) påpekar att på den industriella marknaden och speciellt på marknaderna där 
fördelarna är större än riskerna, är det mycket viktigt för företagen att bygga långsiktiga 
relationer med kunderna. Cann har utvecklat en 8-stegs modell, ”the expanded business-to-
business building process”, där hon visar åtta steg som företag bör följa för att få nöjda, 
engagerade kunder som fortsätter att göra affärer med företaget. Hon har delat upp sin modell 
i två delar: interna och externa aktiviteter som företag vidtar för att bygga kundrelationer. De 
interna aktiviteterna handlar om företagets kultur och strategier och samt hur dessa skall 
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stämma överens för att uppfylla företaget mål. Vi kommer i den här modellen att koncentrera 
oss på företagets externa aktiviteter som är riktade mot kunderna. 
 
Precis som Cann påpekade att det är viktigt för företag att åstadkomma långsiktiga kund-
relationer visar Ahmad och Buttle (2001) i en undersökning två faktorer som har stor be-
tydelse när det gäller uppbyggandet av långsiktiga kundrelationer och bibehållande av kunder 
(customer retention). Den första är att relationen med kunderna samt resten av omgivningen 
skall vårdas och fördjupas. Den andra nyckelfaktorn författarna tar upp är att kunderna blir 
mer lojala när säljaren kontinuerligt anpassar sig efter kundernas behov.  
 
Så här långt har vi behandlat kundbibehållande, som handlar om hur företag behåller sina 
kunder genom relationsmarknadsföring. Den återstående delen av problemdiskussionen 
kommer att behandla hur företag skapar lönsamhet genom relationsmarknadsföring. 
 
Hallowell (1996) skriver att marknadsföringslitteraturen har två distinkta definitioner av 
kundlojalitet. Den första innebär att definiera kundlojalitet som en attityd, där olika känslor  
skapar individens övergripande tillgivenhet till en produkt, tjänst eller företag. Dessa känslor 
definierar individens grad av kundlojalitet. Den andra definitionen av lojalitet är beteende-
mässigt. Exempel på det är en kund som fortsätter att handla från samma leverantör eller 
agerar efter rekommendationer. Hallowell har gjort en undersökning som visar att kundtill-
fredsställelse, kundlojalitet och lönsamhet är direkt relaterade till varandra. Enligt Hallowell 
resulterar lojaliteten till ett företag, från kundens tro att det företaget kan leverera varor till ett 
större värde än liknande varor från ett annat företag. Hallowell menar att kundlojalitet bidrar 
till ökade vinster genom högre intäkter, inbesparade kostnader att skaffa nya kunder, mindre 
priskänsliga kunder samt reducerade kostnader att betjäna kunder som redan känner till 
företagets sätt att arbeta. 
 
En lite mer omfattande undersökning än den som Hallowell utförde har Storbacka, Strandvik 
och Grönroos (1994) utfört. De skriver att den dominerande uppfattningen bland forskare är 
att det finns samband mellan tjänstekvalitet och kundtillfredsställelse, kundtillfredsställelse 
och kundlojalitet (eller bibehållandet av kunderna), kundlojalitet och lönsamhet. Författarna 
menar att paradigmet angående kundtillfredsställelse är grundat på antagandet att en kunds 
agerande är baserat på kundens perception om kvalitet och tillfredsställelse, att kunden är fri 
att agera och välja, och att lojala kunder är lönsammare än mindre lojala kunder. Exempel på 
forskare som delar den här uppfattningen är Berry, Parasuraman och Zelthaml (1994) som 
menar att lönsamhet i stor utsträckning genereras genom kundlojalitet som är en produkt av 
kundtillfredsställelse. Berry et al. anser vidare att kundtillfredsställelse uppnås när kunden tror 
att han får värde, som tillhandahålls genom att de anställda skapar mervärde genom utmärkt 
service. För att kunderna skall vara nöjda och tillfredsställda, menar Berry et al. att de 
anställda själva måste känna sig tillfredsställda för att kunna sköta sitt jobb efter bästa 
förmåga. Författarna menar att de anställdas tillfredsställelse skapas genom vetskapen att de 
besitter tillräckligt med kunnande, har auktoritet och får stöd från företagsledningen. De 
menar att på detta sätt skapas kundlojalitet, som i sin tur leder till lönsamhet och tillväxt. 
Berry et al. nämner tio punkter som kan hjälpa organisationer att förbättra tjänstekvaliteten. 
Dessa punkter är enligt författarna nödvändiga att uppfylla. De punkter vi tycker är viktiga är 
att företaget skall lyssna på vad kunden har att säga, vara pålitlig, ha ett effektivt tjänste-
system, tillhandahålla snabba lösningar på problem, överträffa kundens förväntningar och att 
vara rättvis. Slutligen anser Berry et al. att  för att åstadkomma dessa nödvändiga saker, krävs 
en ledare som förstår betydelsen av såväl kunderna som de anställda och som är beredd att 
inspirera, coacha och utmana sina anställda. 
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Storbacka et al. anser att många forskare gör antaganden om hur relationsmarknadsföring och 
tjänstekvalitet leder till lönsamhet. De menar att uppfattningen är att lönsamheten förbättras 
genom fokusering på existerande kunder, eftersom tillfredställda kunder leder till lägre 
kostnader, högt kundbibehållande samt större intäkter. Författarna menar att kopplingen 
mellan tjänstekvalitet och lönsamhet stämmer, men att den är lite mer komplicerad än det som 
många andra forskare skriver om. Storbacka et al. har presenterat sina empiriska upptäckter i 
en modell, ”The relationship profitability model”, där länkarna mellan tjänstekvalitet och 
kundtillfredsställelse, kundtillfredställelse och relationens styrka, relationens styrka och 
relationens livslängd, relationens livslängd och kundrelationens lönsamhet visas. Vikten av att 
behålla de befintliga kunderna betonas också av Dawkins och Reichheld (1990) som hävdar 
att om ett företag lyckas behålla 5% av de kunder som annars skulle ha bytt leverantör, 
resulterar det i en ökning av kundernas nettovärde mellan 25% och 85%, beroende på vilken 
bransch det handlar om. 
 
Berry och Parasuraman (1991) anser att tjänsteföretags sätt att behålla kunder är att hela tiden 
arbeta med att förbättra tjänstekvaliteten och kundtillfredställelsen. Även Ennew och Binks 
(1996) stödjer hypotesen att bibehållandet av kunder för tjänsteföretag beror på 
tjänstekvaliteten samt relationer med kunden. Ahmad och Buttle (2002) anser att ett företag 
bör knyta kontakter på tre olika nivåer: finansiella, sociala och strukturella. 
 
Varför vi anser att relationsmarknadsföring är ett intressant ämne att forska vidare i samman-
fattas bra av Wetzels, de Ruyter och van Birgelen (1998) när de uttrycker att det inte längre 
räcker med att tillhandahålla tekniska lösningar på en kunds problem för att vara framgångsrik 
och att öka sin marknadsandel. För att skapa kundtillfredsställelse och lojalitet anser 
författarna att företagen måste addera mervärde för kunden redan innan själva transaktionen 
äger rum, och sedan fortsätta med det en lång tid efter transaktionen. 
 
Sedan 1970 har relationsmarknadsföringen växt fram och är idag en utbredd metod för 
speciellt industriella företag att marknadsföra sig. Relationsmarknadsföring är ett sätt för 
företag att fokusera sig på långsiktiga kundrelationer, och sätta den existerande kunden i 
fokus. Relationsmarknadsföringen är också ett bra sätt för industriella företag att skapa kund-
tillfredsställelse och kundlojalitet, som i förlängningen leder till lönsamhet för företaget. Vi 
kommer i teorikapitlet att visa en mängd teorier och modeller som alla visar att relations-
marknadsföring leder till ett högt kundbibehållande och även lönsamhet för företagen. 
Någonting som så gott som alla forskare tar upp är att ha fokus på långsiktighet i kund-
relationerna. Fastän man kan argumentera för att det är sunt förnuft för företag att bygga 
långsiktiga kundrelationer, så hittar man inte sådana strategier i alla företag. Tillvägagångs-
sättet att bygga långsiktiga relationer med kunderna är enligt många forskare att fokusera på 
kundernas behov och tillfredsställa dem på ett bättre sätt än konkurrenterna. Det är också 
mycket viktigt att företaget håller sina löften, annars kommer kunder att sluta göra affärer 
med företaget.  
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Syftet med vår uppsats är att beskriva hur företag arbetar med kundrelationer för att bli 
framgångsrika i sin verksamhet. Vår problemdiskussion har mynnat ut i följande forsknings-
frågor: 
 

 
 Hur kan företag behålla sina kunder genom relationsmarknadsföring? 

 
 Hur kan företag generera lönsamma kundrelationer genom relationsmarknadsföring? 
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2 TEORI 
I detta kapitel läggs en teoretisk beskrivning av problemområdet fram. Först beskrivs hur 
företag kan bibehålla kunder genom relationsmarknadsföring. Därefter diskuteras hur 
lönsamma kundrelationer skapas genom relationsmarknadsföring.  

2.1 Bibehållande av kunder genom relationsmarknadsföring 

2.1.1 Den nära vs den avlägsna relationen (R8) 
 
Gummesson (2002, s 83 f) konstaterar att interaktionen med kunden är den enskilt viktigaste 
källan till marknadsföringskunskap. Gummesson menar att många företagsledare och 
marknadsförare saknar en bred kontakt med kunderna och därför saknar insikt om vad som 
försiggår i kundens hjärna. Han menar att det är denna brist på nära relation med kunden som 
har lett till att många företagsledare och marknadsförare förlitar sig väldigt mycket på 
marknadsundersökningar och andra statistiska metoder för att klarlägga kundernas 
handlingssätt. Gummesson hävdar att det grundläggande problemet är tillgängligheten till 
kunden, och att relationen kan antingen vara nära eller avlägsen. Den nära relationen är enligt 
honom direkt och personlig medan den avlägsna relationen är indirekt och opersonlig. 
Författaren anser att företagen bör träffa kunderna ofta i personliga möten, genom 
diskussioner, observationer, deltagande, och att arbeta nära kunden. Det anser Gummesson 
levererar en djup förståelse om  kunden som en marknadsundersökning inte kan ge. Det beror 
enligt Gummesson på att man får förstahandsinformation om kunden genom personliga 
upplevelser och erfarenheter som man bara kan få om man har en nära kontakt med kunden.  
 
Liknande uppfattning som Gummesson har, förs också fram av Albrecht (1995, s 1 ff) som 
menar att det i många år har talats mycket om andra saker i marknadsföringen och konstigt 
nog väldigt lite om kunden. Men författaren menar att detta håller på att förändras på grund av 
insikten att kunder är den viktigaste faktorn till framgång och överlevnad. Albrecht menar 
vidare att det som har blivit viktigt är att leverera kundvärde, det vill säga göra saker väldigt 
bra för att vinna och behålla kunder. Författaren definierar kundvärde som den yttersta 
fördelen som en produkt eller tjänst tillhandahåller, sett från kundens perspektiv. Albrecht 
menar att kundvärde är den personliga och individuella innebörden för kunden, när han 
upplever produkten eller tjänsten. Albrecht hävdar att många företag inser vikten av 
kundfokus, men få genomför åtgärder i sitt företag för att ha kunden i fokus. Författaren 
poängterar att kundfokus inte skall vara tomma ord, utan handlingar som ger svar på några av 
de här frågorna: vad gör företaget för att skapa kundvärde och bygga en hållbar konkurrens-
fördel? Hur går företaget till väga vid skapandet av kundvärde? Vad gör företagsledningen för 
att kundvärdeperspektivet skall genomsyra hela företaget? Albrecht framhåller att skapandet 
av kundvärde angår alla i ett företag. Johnson (1998, s 1 ff) ventilerar också liknande 
uppfattning och menar att de flesta företag nuförtiden påstår sig vara kundorienterade, men att 
det är få företag som verkligen lever upp till det. Johnson hävdar att misslyckandet att 
fokusera på kunden beror på att företag istället för att fokusera på vilka fördelar en produkt 
eller en tjänst erbjuder en kund, koncentrerar sig på själva produkten eller tjänsten.  De är 
produktorienterade istället för att vara kundorienterade menar han. Johnson fortsätter att 
framhålla att kundfokusering är en pågående process bestående av förståelse, kommunicering, 
implementering och lärande. 
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2.1.2 Från ”terrorist” till ”apostel”  
 
Curasi och Kennedy (2002) menar att logiken som stödjer länken mellan kundbibehållande, 
lojalitet och lönsamhet har ingående diskuterats av forskare. Författarna påpekar att forskning 
har visat att vinsterna som ett företag skördar när företaget betjänar befintliga kunder är 
signifikant högre än vinster företaget får från nya kunder. Curasi och  Kennedy menar att data 
visar att de höga vinsterna skaffas genom inbesparade kostnader att betjäna erfarna kunder 
och stor omsättning genom att de tillfredsställda kunderna ökar sina inköp. Reichheld (1996) 
uttrycker liknande synpunkter som Curasi och Kennedy och menar att kundbibehållande 
bidrar med positiva ekonomiska effekter för ett företag. Gummesson (2002, s 87 f) tar upp en 
annan sak av stor betydelse när det gäller kundbibehållande. Det är klagomålshantering, och 
han menar att när problem uppstår är det mycket viktigt att företag får reda på dem och 
hanterar dem på ett snabbt och bra sätt. Gummesson kommer fram till att klagomål som 
hanteras på rätt sätt bidrar till en långsiktig relation. Heskett, Sasser och Schlesinger (1997, s 
87 ff) menar att mätningar på kundtillfredsställelse visar att det har stor inverkan på 
kundlojalitet och lönsamhet. Därför bör strategier till att förbättra kundtillfredsställelsen 
användas av företag för att få kundlojalitet och en ökning i lönsamheten. Johnson (1998, s 41 
f) poängterar också på liknande sätt som de nämnda författarna betydelsen av kund-
bibehållande genom att se kundbibehållande som i första hand en process att tillfredsställa 
kunder, skapa kundlojalitet, och omvandla den här lojaliteten till upprepade köp.  Johnson 
förklarar att företag kan öka kundbibehållande genom att öka kundtillfredsställelse för att 
bygga kundlojalitet och därigenom skapa en benägenhet hos kunderna att stanna hos 
företaget.  
 

 
 
Figur 2:1 Apostles and Terrorists on the Satisfaction-Loyalty Curve. Från J.L. Heskett., W.E. Sasser., 
& L.A. Schlesinger. (1997, s 87 ff). The Service Profit Chain: How Leading companies Link Profit and 
Growth to Loyalty, Satisfaction, and Value. New York: The Free Press.   
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Heskett et al. (1997) visar med den ovanstående figuren (figur 2:1) de tre viktigaste grupperna 
på en tillfredsställelse-lojalitetskurva (Satisfaction-lojality curve). Dessa tre grupper är 
”apostles”, ”near apostles” och ”terrorists”. De här tre grupperna ger ett företag i en 
undersökning om kundtillfredsställelse betygen 5, 4 och 1 respektive i en fem gradig skala. 
”Apostles” är inte bara tillfredsställda och lönsamma, utan de berättar också för andra om 
företagets produkter och tjänster och på så sätt blir de som  en utvidgning av säljpersonalen. 
Liknande uppfattning om kunders betydelse för ett företags marknadsföring tas också upp av 
Gummesson (2002, s 64) som kallar de riktigt nöjda kunderna för Part Time Marketers 
(PTMs). Heskett et al. menar att ”apostles” är ovärderliga för ett företag eftersom de berättar 
för andra om sina positiva erfarenheter med företaget och rekommenderar företaget till andra. 
Heskett et al. anser att det därför är viktigt och klokt för företag att sätta resurser på att 
omvandla ”near apostles” till ”apostles”. Däremot avråder Heskett et al. till investering på 
kunder som registreras under betyget fyra i en fem gradig skala. Undantaget enligt författarna 
är ”terrorists”, som inte bara uttrycker extrem otillfredsställelse med produkter och tjänster, 
men även berättar för många andra om negativa saker om företaget. Därför föreslår författarna 
att man skall satsa på att tysta den här källan till dålig reklam och illvilja som terroristen utgör 
genom att försöka förbättra kundtillfredsställelsen för den gruppen. Heskett et al. påpekar att 
företag som inte har identifierat sina målgrupper har ett handikapp att uppnå total 
kundtillfredsställelse. De menar vidare att ett sådant företag försöker mycket ofta vara alla 
kunder till lags och därmed skapar de ”enbart” tillfredsställda kunder, och få apostlar i själva 
kärnan av kundbasen. Heskett et al. menar att kunder räknas som lika i företag som inte har 
identifierat eller etablerat kundsegment att rikta in sig på. De menar att dessa företag inte 
heller mäter tillfredsställelsenivåer hos kunderna och tar inte reda på hur stor andel av 
omsättningen dessa kunder bidrar med till företaget. Författarna anser att kundtillfredsställelse 
och lojalitet kan hållas reda på genom kundenkäter, feedback från kunderna, marknads-
undersökningar, rapporter från frontpersonalen1, och faktisk kundinvolvering i vissa saker i 
företaget. Heskett et al. påpekar att var och en av dessa metoder för att skaffa input när det 
gäller kundtillfredsställelse och kundlojalitet resulterar i data av olika karaktär. Författarna 
menar att dessa data är rika källor till information om kunderna och det är upp till företaget att 
tolka det och utnyttja det på bästa möjliga sätt.  

 2.1.3 Lojalitetsstege 
 
Christopher, Payne och Ballantyne (1994, s 22) har utvecklat en lojalitetsstege, som visar 
lojaliteten kunderna kan ha gentemot ett företag. Stegen visar utvecklingen som författarna 
anser att ett företag bör ha med sina kunder. Kunden skall, om företaget är framgångsrikt i 
sina kundrelationer gå genom alla de 6 stegen, från potentiell kund till partner (se figur 2:2). 
Christopher et al. menar att partnernivån i relationsstegen är det företaget bör sträva efter 
eftersom det representerar en nära och långsiktig relation mellan säljare och köpare. 
Partnerrelationen är en god grund för ömsesidig tillfredställelse av båda parters behov. Hill 
(1996, s 60 ff) har utvecklat en liknande modell, men han kallar sin modell 
Lojalitetspyramiden istället för Christopher et al. lojalitetsstege. Hill menar att kunder inte är 
lojala bara för att de gör några upprepade inköp från samma leverantör, utan verkligt lojala 
kunder kännetecknas av engagemang och hängivenhet till leverantören dessutom. Hill anser 
vidare att lönsamheten i kundrelationen för företaget börjar mellan tredje och fjärde steget i 
modellen, det vill säga när kunden går från att vara en kund till att vara en klient. Christopher 
et al. menar att när man förflyttar klienten längre upp i stegen, är det viktigt att förstå på ett 
väl begrundat och tydligt sätt exakt vad kunden köper och hur företaget kan erbjuda 
kringprodukter (augmentation) för att förbättra företagets erbjudande till kunden. Författarna 
                                                           
1  Anställda som har direkt kontakt med kunderna 
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menar att en kund inte köper produkter eller tjänster, de förväntar fördelar och värde när de 
köper och det är detta som författarna kallar för ett totalerbjudande. Liknande uppfattning 
uttrycks också av Kotler (2003, s 407) som framhåller att marknadsförare skall tänka på fem 
olika nivåer av produkten de erbjuder i sin marknadsföringsplanering. Dessa fem nivåer utgör 
det Kotler kallar kundvärdeshierarki och består av den potentiella produkten, kringprodukten, 
förväntade produkten, basprodukten och kärnprodukten.  
 
 
 

 
 
 
Figur 2:2 The relationship marketing ladder of customer loyalty. Från M. Christopher., A. Payne., & 
D. Ballantyne. (1994, s 22). Relationship Marketing: Bringing quality, Customer service, and marketing 
together. Oxford: Butterworth-Heinemann.   

2.1.4 Relationsmarknadsföring i tre nivåer  
 
Berry och Parasuraman (1991, s 135 ff) delar upp relationsmarknadsföringen i tre nivåer. 
Nivåerna visar vilka relationer ett företag kan ha med sina kunder. 
 
Nivå ett innebär att företaget använder priset för att öka kundens upplevda värde. Enligt 
författarna används priset ofta i form av olika återbäringar och erbjudanden till stamkunder.  
Den stora nackdelen med priset anser de är att det kan kopieras av konkurrenter. Författarna 
menar att priset sällan leder till långsiktiga konkurrensfördelar. 
 
Nivå två innebär att företaget kombinerar priset med andra åtgärder för att bygga upp sociala 
band med kunden. Det viktiga i denna nivå är enligt författarna personlig kommunikation, 
eftersom denna resulterar i ökad kundkännedom. Om företag känner sina kunder väl kan de 
enligt författarna, identifiera kundens behov och anpassa sig efter dem. De anser vidare att 
detta leder till en djupare relation jämfört med vad som kan uppnås med enbart monetära 
fördelar. 
 
Nivå tre innebär att företaget bygger upp strukturella bindningar med kunden som sträcker sig 
utöver de sociala och finansiella banden. Strukturella bindningar är enligt författarna att 
företagets produkter och leveranssystem integreras med kundernas. Enligt Berry och 
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Parasuraman blir tjänsteleveransen på det här sättet den viktigaste delen av marknadsföringen 
och det blir dyrt för kunden att byta leverantör. De skriver vidare att inom den industriella 
marknadsföringen kan den tredje nivån förekomma genom att säljaren installerar 
dataterminaler hos kunden för att hjälpa denne med kontrollen av lagerhållning och statistik.    
 

2.1.5 Relationsbyggande processen  
 
Cann (1998) menar att forskning har visat att under vissa omständigheter är långsiktiga 
relationer mellan säljare och köpare bästa sättet att nå framgång för det säljande företaget. 
Författaren anser att trots kunskapen om fördelarna med långsiktiga relationer, så tillämpas de 
inte alltid i verkligheten. Cann har skapat en modell (figur 2:3) som heter ”The expanded 
business-to-business relationship building process” som visar processen i relationsbyggande 
som företag kan använda i sin relation med kunderna. Canns modell består av åtta steg som 
börjar i organisationen och slutar utanför organisationen. De här åtta stegen innebär olika 
typer av aktiviteter som företag skall utföra för att resultera i långsiktiga relationer med sina 
kunder. Resultatet av både de interna och de externa aktiviteterna skall leda fram till kund-
tillfredsställelse och engagemang, som i sin tur skall leda till långsiktiga relationer mellan 
företaget och kunderna.  
 

 
 
Figur 2:3 The expanded business-to-business relationship building process. Efter “Eight steps to 
building a business-to-business relationship” of C.W. Cann, 1998, Journal of Business & Industrial 
Marketing, 13(4/5), 393-405.   
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Canns modell går ut på att före ett företag börjar utvecklar en relation med ett annat företag, 
måste företaget fokusera internt. Författaren menar att forskning har visat att kund-
tillfredsställelse leder till kundlojalitet i form av att kunderna gör sina inköp hos samma 
företag gång på gång. Cann menar att ju större tillfredsställelse säljaren och köparen upplevde 
i sin föregående interaktion, desto större är sannolikheten att parterna kommer att vilja 
engagera sig mer i relationen. Cann påpekar vidare att ju starkare engagemanget är mellan 
parterna, desto större blir avsikten från både parter att bibehålla relationen på lång sikt. Vi 
påminner om att vi kommer att koncentrera oss på de externa aktiviteterna (steg 6-8) som är 
riktade till kunderna i redovisningen av Canns modell, och bortser därför från de interna 
aktiviteterna. 
 
Steg 6: Implement the marketing strategy  
Cann påpekar att när strategin och företagskulturen är i överensstämmelse, kan företaget 
genomföra sin marknadsföringsstrategi. Författaren menar att i den relationsbyggande 
processen har företaget, vars beteende influerats av en serviceorienterad kultur, skickat 
signaler till kunden (signaler är en form av löften till kunden och kan inkludera utfästelse om 
exceptionell service, obegränsad garanti och hjälp med installationen). I det här stadiet är det 
enligt Cann viktigt för säljaren att uppmuntra kunden till att acceptera att löftena kommer att 
infrias, och på det sättet kan en relation utvecklas och vidmakthållas.  
 
Steg 7: Bond socially with the customer  
Enligt Cann är den personliga interaktionen mellan säljare och köpare mycket betydelsefull 
och ett viktigt kriterium som kunden använder sig av för att avgöra hur tillfredsställd han är 
med ett erbjudande och om han kommer att fortsätta att göra affärer med företaget. Cann går 
vidare och påpekar att den sociala biten av interaktionen som hon kallar social bonding 
mellan de två parterna kan vara föregångare till kundlojalitet. Det kan också leda till att 
parterna har överseende och är förlåtande mot varandra. Cann menar att social bonding skapar 
denna atmosfär i relationen. Författaren menar att säljaren och köparen är beroende av 
varandra, och att detta beroende mellan dem kommer att leda till en situation där de är totalt 
engagerade i relationen. Eftersom relationen är så djup och intim vid det här stadiet, skulle det 
bli kostsamt för endera parten att bryta sig ur relationen. Cann sammanfattar att ju starkare de 
sociala banden är mellan säljaren och köparen, desto större är möjligheterna att relationen och 
banden kommer att fortsätta.  
 
Steg 8: Add value to the relationship  
Webster (1992) menar att då de två parterna har upplevt upprepade transaktioner som har 
resulterat i tillfredsställelse, kommer relationen att flytta till en annan nivå. Cann skriver att 
några forskare har dragit slutsatsen att tack vare de upprepade transaktionerna, har ett 
mervärde skapats i relationen. Hon anser dock själv att det krävs lite mer än bara upprepade 
transaktioner för att skapa starka kundrelationer. Författaren anser att för att företagen skall 
kunna upprätthålla starka band med kunderna, måste de göra mer än att bara tillhandahålla en 
kvalitetsprodukt. Hon hävdar att företagen måste göra extraordinära insatser, och för att 
addera mervärde i relationen måste de tillhandhålla exceptionell service. Författaren menar att 
det säljande företaget till exempel kan hjälpa det köpande företaget att installera den produkt 
de just sålt, samt att erbjuda utbildning för att underlätta för kundföretaget att anpassa sig till 
omställningen till den nya produkten. Cann avslutar med att påpeka att ju större deltagandet är 
av säljaren i installationsprocessen av en ny produkt i kundföretaget, desto större är mervärdet 
i relationen. 
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2.2 Lönsamma kundrelationer genom relationsmarknadsföring 

2.2.1 The relationship profitability model2 
 
Storbacka, Strandvik och Grönroos (1994) anser att en generell uppfattning är att lönsamheten 
förbättras genom fokusering på existerande kunder, eftersom tillfredställda kunder leder till 
lägre kostnader, högre kundbibehållande samt större intäkter. Författarna har presenterat sina 
empiriska upptäckter i en modell (se figur 2:4), ”The relationship profitability model”, där 
länkarna mellan tjänstekvalitet och kundtillfredsställelse; kundtillfredsställelse och relationens 
styrka; relationens styrka och relationens livslängd; relationens livslängd och kundrelationens 
lönsamhet visas. 
 

 
 
Figur 2:4 A Relationship Profitability Model. Efter “Managing Customer Relationships for Profit: The 
Dynamics of Relationship Quality” of K. Storbacka., T. Strandvik., & C. Grönroos, 1994, International 
Journal of Service Industry Management, 5(5), 21-38.   
 
Länk 1. Länken mellan tjänstekvalitet och kundtillfredsställelse  
Tjänstekvalitet är enligt Storbacka et al. (1994) vad en kund eller en betraktare anser om ett 
företags agerande gentemot sina kunder. Författarna anser att kundtillfredsställelse är kundens 
egen uppfattning byggt på dennes erfarenhet om vilken tjänstekvalitet denne har erfarit från 
ett företag. Författarna menar att det därför är mycket möjligt att en kund kan anse att ett 
företag har hög tjänstekvalitet men att denne får betala för mycket för den och därför inte är 
tillfredsställd (se figur 2:5). Storbacka et al. (1994) refererar Liljander och Strandvik som i en 
modell visat sambandet mellan tjänstekvalitet och kundtillfredställelse. I modellen visas hög 
och låg tjänstekvalitet jämfört med hög och låg kundtillfredsställelse. Om båda är höga är 
kunden mycket tillfredsställd. Om båda är låga är kunden otillfredsställd. Om tjänstekvaliteten 
är låg kan kunden vara tillfredsställd om det passar kundens budget eller preferenser. Om 
tjänstekvaliteten är hög kan kunden ändå vara otillfredsställd om priset är för högt eller det på 
annat sätt inte passar kundens preferenser. 
 

                                                           
2 Enligt Storbacka et al. hänger de här länkarna ihop och deras samverkande effekt blir en lönsam kundrelation. 
Länkarna redovisas för att visa vilka faktorer som krävs för att skapa en lönsam kundrelation. 
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Figur 2:5 The Link between Service Quality and Customer Satisfaction. Efter “Managing Customer 
Relationships for Profit: The Dynamics of Relationship Quality” of K. Storbacka., T. Strandvik., & C. 
Grönroos, 1994, International Journal of Service Industry Management, 5(5), 21-38.    
  
Länk 2. Länken mellan kundtillfredställelse och relationens styrka 
Storbacka et al. (1994) skriver att ett sätt att uppnå starka kundrelationer är att försäkra sig om 
att kunderna är nöjda. De påpekar att det är troligt att missnöjda kunder byter leverantör. Ett 
par andra saker författarna anser bidrar till en stark relation är vilka kontakter som existerar 
mellan kunden och företaget samt kundens engagemang till företaget. Engagemanget baseras 
enligt författarna bland annat på kundens intentioner och framtida planer. Modellen som 
Storbacka et al. utvecklat visar relationen mellan kundtillfredsställelse och relationens styrka 
(se figur 2:6). De menar att en svag relation troligtvis leder till låg kundtillfredsställelse, men 
kan också generera hög kundtillfredsställelse ifall kunden inte vill ha en nära relation med 
företaget. Författarna menar vidare att en stark relation ofta medför hög kundtillfredsställelse 
eftersom kunden känner sig prioriterad. De framhåller dock att det kan hända att kunden inte 
känner sig tillfredsställd trots en stark relation med företaget, i det fallet stannar kunden ändå 
kvar på grund av att företaget och kunden har goda kontakter med varandra. 
 

 
 
Figur 2:6 The Link between Customer Satisfaction and Relationship Strength. Efter “Managing 
Customer Relationships for Profit: The Dynamics of Relationship Quality” of K. Storbacka., T. Strandvik., 
& C. Grönroos, 1994, International Journal of Service Industry Management, 5(5), 21-38.   
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Länk 3. Länken mellan relationens styrka och relationens längd 
Storbacka et al. (1994) anser att frågan: hur skall vi få våra kundrelationer att vara så länge 
som möjligt? Är en viktig fråga att ställa för ett företag. De framhåller att en faktor av stor 
betydelse för hur länge relationen varar är hur många andra tänkbara alternativ en kund har till 
att tillfredsställa sitt behov. De skriver vidare i att i en monopol eller oligopol marknad har 
kunden inte så många andra alternativ än att fortsätta göra affärer med leverantören, medan 
det på en marknad med fri konkurrens finns betydligt fler leverantörer att välja mellan. En 
annan viktig faktor de nämner i samband med relationens längd är kritiska episoder. En kritisk 
episod är enligt författarna en del av relationen som är av speciell stor betydelse för en kund. 
Det kan till exempel vara en speciell förhandling i en viktig fråga och det kan vara olika för 
olika kunder. Storbacka et al. menar att det är mycket viktigt för företaget att lyckas bra i 
kundens kritiska episod för att relationen skall bestå en längre tid. Storbacka et al. modell (se 
figur 2:7) visar att en stark relation ofta leder till en lång relation, men om företaget inte 
lyckas väl i kundens kritiska episod så avslutas relationen fastän relationen var stark. En svag 
kundrelation medför ofta korta relationer till kunderna, men om kunderna har få andra 
alternativa leverantörer stannar de ändå kvar lång tid. 
 

 
 
Figur 2:7 The Link between Relationship Strength and Relationship Longevity. Efter “Managing 
Customer Relationships for Profit: The Dynamics of Relationship Quality” of K. Storbacka., T. Strandvik., 
& C. Grönroos, 1994, International Journal of Service Industry Management, 5(5), 21-38.    
 
Länk 4 Länken mellan relationens längd och kundrelationens lönsamhet 
Storbacka et al. (1994) anser att teorin som anger att långsiktiga relationer leder till lönsamhet 
bygger på att det är billigare att serva existerande kunder än att skaffa nya. Författarna 
påpekar dock att det inte är affärsmässigt försvarbart att behålla mycket olönsamma kunder. 
Det är enligt författarna logiskt att långsiktiga relationer inte skall sökas med dessa kunder. 
Storbacka et al. säger att alla relationer genererar en viss inkomst. Den här relationsinkomsten 
är leverantörens andel av vad kunden spenderar i hela branschen. Författarna anser att ju 
större andel en leverantör har av kundernas totala affärer med en viss bransch, desto starkare 
relationer har den leverantören. Ett mycket bra sätt för en leverantör att öka kundrelationernas 
lönsamhet är enligt författarna att försöka öka den andelen. Utifrån denna argumentation blir 
den viktiga frågan för företaget att ställa sig: hur skall vi kunna öka vår andel av kundernas 
totala spenderande i vår bransch? Storbacka et al. anger tre huvudfaktorer som svar på frågan: 
långsiktiga relationer, relationsinkomst samt relationskostnad. Storbacka et al. modell (se 
figur 2:8) visar att korta relationer ofta leder till låg eller negativ lönsamhet, men det kan 
emellertid leda till god lönsamhet ifall man kan ta ut höga priser eller har låga kostnader med 
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relationen. Långa kundrelationer leder ofta till god lönsamhet, men kan i vissa fall leda till 
förlust på grund av höga kostnader med relationen eller låga inkomster med relationen. 
 

 
 

Figur 2:8 The Link between Relationship Longevity and Customer Relationship Profitability. Efter 
“Managing Customer Relationships for Profit: The Dynamics of Relationship Quality” of K. Storbacka., T. 
Strandvik., & C. Grönroos, 1994, International Journal of Service Industry Management, 5(5), 21-38.    
 

2.2.2 Länkar mellan kundtillfredsställelse, kundlojalitet och lönsamhet  
 
En undersökning gjord av Hallowell (1996) visar att det finns samband mellan kundtillfreds-
ställelse och kundbibehållande, och mellan kundbibehållande och lönsamhet. Hallowell 
gjorde sin undersökning på en stor amerikansk bank med tolvtusen bankkunder spridda över 
ett stort geografiskt område. Hallowells undersökning ger en indikation på att ökning i 
lönsamhet åstadkoms genom förbättringar av kundtillfredsställelse. Han kom fram till att 
sambanden mellan tillfredsställelse, lojalitet och lönsamhet som föreslås i tjänstemarknads-
föringslitteraturen, samt den traditionella marknadsföringens beteendemässiga argument att 
det finns länkar mellan de tre, alltså stämmer. Författaren poängterar att denna slutsats inte 
skall uppfattas som att ett företag skall bemöda sig på alla sätt för att tillfredsställa varenda en 
av sina kunder. Han menar att vissa kunder inte går att tillfredsställa eller aldrig kommer att 
vara lönsamma, med tanke på att företaget måste spendera mer resurser än det får in på dem. 
Författaren menar därför att företaget bör rikta in sig på att betjäna de kunder vars behov 
företaget kan tillfredsställa på ett lönsamt sätt. Gummesson (2002, s 35 ff) för liknande åsikter 
och anser att för att behålla kunder bör företag använda sig av ”the zero defection quality 
strategy”. Den strategin innebär att företaget hela tiden skall förbättra kvaliteten på både sina 
produkter och sina tjänster. Gummesson antyder att strategin inte uppmanar företag att behålla 
olönsamma kunder, utan att arbeta för att kunder inte skall lämna företaget av andra skäl så 
som: ointresse från säljarens sida, försenade leveranser, dålig service eller felaktig 
prissättning. Hallowell anser att kunder som företaget kan tillfredsställa, kommer med stor 
sannolikhet att stanna kvar hos företaget under lång period, vilket i sin tur kommer att leda till 
ekonomiska fördelar för företaget.   
 
En annan författare än Hallowell som för fram liknande synpunkter om sambanden mellan 
kundtillfredställelse, kundbibehållande och lönsamhet är Reichheld (1996) som menar att 
många företagsledare saknar förståelse till orsakerna bakom varför kunder lämnar ett företag 
samt på vilka sätt man kan undvika det. Skälen bakom bristen på insikten från dessa 
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företagsledare är enigt Reichheld att de inte mäter kundavhopp (customer defections), eller 
inte vidtar nog med insatser för att förhindra att det sker kundavhopp. Företagen misslyckas 
enligt Reichheld att använda avhoppen som en guide till förbättringar. Han menar att genom 
att undersöka de bakomliggande orsakerna till avhoppen kan företag lära sig komma åt 
problemen och korrigera felen. Reichheld menar att trots kunskapen om de ekonomiska 
konsekvenserna av att kunder lämnar företaget, verkar det svårt för vissa att utnyttja de här 
kunskaperna om sambandet mellan kundlojalitet, kundbibehållande och lönsamhet. Reichheld 
nämner några sju principskäl till varför det är så. Ett exempel av dessa är att många företag 
inte verkar bli alarmerade, eller blir alarmerade för sent av kundavhoppen, eftersom de saknar 
förståelse av de kausala sambanden mellan kundlojalitet i ena sidan och lönsamhet i den 
andra. Ett annat principskäl är att det är svårt att definiera kundavhopp, och att det är svårt att 
åskådliggöra de verkliga orsakerna bakom dem och därefter sätta in rätt åtgärder. Reichheld 
menar att ju längre tid en kund stannar hos eller samarbetar med ett företag, desto mer 
värdefull blir kunden. Författaren framhåller att långsiktiga kunder köper mer, tar mindre av 
företagets tid, är mindre priskänsliga, och skaffar företaget nya kunder genom positiv word of 
mouth. Han poängterar dessa långsiktiga kunders betydelse för ett företag, genom att påpeka 
att i vissa branscher leder minskande av kundavhopp med bara 5% till en fördubbling av 
företagets lönsamhet. Figur 2:9 nedan visar hur minskande av kundavhopp i olika branscher 
påverkar lönsamheten, enligt en undersökning från 1997. Reichheld och Sasser (1990) menar 
att om företag visste hur mycket det verkligen kostade att förlora en kund, så skulle företag 
göra noggrannare utvärderingar av investeringar i syfte att bibehålla kunder. Författarna 
menar att om kunderna betjänas korrekt, kommer kunderna att generera ökande lönsamhet för 
företaget varje år som går. Därför framhåller författarna att när ett företag minskar 
kundavhoppen så blir resultatet att den genomsnittliga kundrelationen varar längre och 
lönsamheten ökar. Reichheld och Sasser menar att kontinuerligt förbättring av tjänste-
kvaliteten inte är en kostnad utan en investering, eftersom det leder till tillfredsställda kunder, 
vilket i sin tur leder till lönsamhet. Johnson (1998, s 42) uttrycker liknande synpunkter som 
Reichheld och Sasser och anser att investeringar i kundtillfredsställelse skall ses som en 
långsiktig investering, och att företag som tänker kortsiktigt kommer att ha svårigheter att 
sätta in resurser på att öka kundtillfredsställelsen. Han föreslår att ett sätt att minska kund-
avhoppen är att öka barriärerna för kunder att byta till en annan leverantör.  
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Figur 2:9 Profit Increases Resulting from Five-percentage-Point Increases in Customer Loyalty, 
Selected Service Industries. Från J.L. Heskett., W.E. Sasser., & L.A. Schlesinger. (1997, s 21). The 
Service Profit Chain: How Leading companies Link Profit and Growth to Loyalty, Satisfaction, and Value. 
New York: The Free Press.  
 
Enligt Reichheld är värdet kunden får det som gör honom lojal. Han menar att det görs för lite 
när det gäller värdeskapande och det är därför många företag misslyckas. Han menar att för 
ett företag skall kunna bestämma sina produkters värde i kundens ögon, måste de studera och 
hålla koll på kundernas återköp av företagets produkter. Det är på grund av detta som 
Reichheld framhåller att kunders upprepade köp skall vara den grundläggande måttstocken för 
att mäta kundlojalitet och hur framgångsrik ett företag är att behålla kunderna.   
 

2.2.3 Service profit chain  
 
Heskett, Sasser och Schlesinger (1997, s 11 ff.) presenterar en modell de kallar ”Service profit 
chain”. Den visar att det finns ett direkt samband mellan lönsamhet, tillväxt, kundlojalitet, 
kundtillfredsställelse, värdet av produkter och tjänster som levereras till kunden samt de 
anställdas förmåga att vara lojala och produktiva. Data som samlats av Heskett et al. visar att 
de starkaste sambandena existerade mellan (1) lönsamhet och kundlojalitet, (2) de anställdas 
lojalitet och kundlojalitet, och (3) de anställdas tillfredsställelse och kundtillfredsställelse. 
Författarna menar att i tjänstesituationer förstärker sambandena varandra. Med det menar 
författarna att tillfredsställda anställda bidrar till tillfredsställda kunder och vice versa.  
 
Heskett et al. konstaterar att kunder inte köper produkter eller tjänster, de köper resultat. 
Författarna menar att kvaliteten på processerna som används för att leverera resultat, 
däribland attityden hos de som har kontakt med kunderna är viktiga. Heskett et al menar att 
det som är kritiskt för ett företag om det skall uppnå ekonomiska framgångar är värdet av 
tjänsten som levereras till kunden. Den leder till kundtillfredsställelse och lojalitet. De anser 
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vidare att värde kan skapas i första hand genom lojal, tillfredställd och produktiv front-
personal, detta tack vare att de besitter förmågan att leverera resultat till kunderna. Författarna 
menar att företag internt bör jobba med bland annat att förbättra arbetsplatsens design, 
belöningar och erkännande av de anställda, förbättra kommunikation och informationssystem 
samt finna relevanta verktyg att betjäna kunderna med. När det gäller tjänstekonceptet anser 
de att företag bör arbeta med att förbättra produktiviteten och kvaliteten som i sin tur leder till 
en bättre tjänstekvalitet och lägre kostnader för företaget. De här processerna leder enligt 
författarna till kundtillfredsställelse och kundlojalitet och slutligen också till lönsamhet för 
företaget. Figur 2:10 nedan visar de viktigaste beståndsdelarna och sambanden i Service Profit 
Chain.  
 

 
 
Figur 2:10  Elements of  the Service Profit Chain.  Från J.L. Heskett., W.E. Sasser., & L.A. Schlesinger. 
(1997, s 12). The Service Profit Chain: How Leading companies Link Profit and Growth to Loyalty, 
Satisfaction, and Value. New York: The Free Press.   
 
En sammanfattning av figur 2:10 visar att: bra intern kvalitet leder till tillfredställda anställda, 
vilket leder till att de anställda stannar kvar, som kommer att resultera i bra extern kvalitet, 
som i sin tur leder till tillfredställda kunder, som resulterar i att kunderna stannar kvar, vilket 
leder till hög lönsamhet. 
 
Författarna påpekar att under 70-talet gjordes en stor studie om Profit Impact of Market Share 
(PIMS) grundad på en undersökning av hundratals företag i olika branscher. En viktig slutsats 
man drog från studien var att det som avgjorde lönsamheten för företag var dess marknads-
andel. Enligt författarna ledde detta till fusioner, uppköp och försäljning av företag under 80-
talet. Heskett et al. poängterar att det senare visade sig att denna slutsats inte var helt korrekt. 
Senare undersökningar och observationer utförda av bland andra Reichheld och Sasser visade 
att kundlojalitet var en viktigare faktor när det gäller att generera lönsamhet, än marknads-
andelar är. 
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3 METOD 
I detta kapitel kommer metodval och tillvägagångssätt att beskrivas. Kapitlet inleds  med 
litteraturstudier. Därefter beskrivs vilken undersökningsansats vi använt oss av. Sedan tar vi 
upp valet av fallstudieföretag. Fortsättningsvis tar vi upp vilken datainsamlingsmetod som 
lämpade sig bäst för vår undersökning. Avslutningsvis beaktar vi metodproblemen validitet 
och reliabilitet. I figur 3:1 visas en modell med vår metodväg .   
 
 
 

 
Figur 3:1. Vår metodväg (egen figur)  
 

3.1 Litteraturstudier 
 
Denscombe (1998, s 187) menar att alla undersökningar som skall kallas forskning bör börja 
med en litteraturöversikt. På det sättet kan man enligt Denscombe fastställa den existerande 
kunskapen inom området och med utgångspunkt i detta, fastställa sina forskningsfrågor. För 
att få uppslag till fortsatt forskning, använde vi oss först av marknadsföringslitteratur som vi 
tidigare läst under vår utbildning. För att hitta relevant litteratur för vår forskning sökte vi 
artiklar i Ebsco, Econlit, Emerald och artikelsök. Dessa hittade vi i Luleå universitets-
bibliotek, i databaserna LUCIA och Libris. Sökord som användes var: relationship marketing, 
customer retention, customer satisfaction, customer loyalty, customer profitability, 
profitability, service quality, loyalty, kundlojalitet, kundtillfredställelse, kundbibehållande, 
lönsamhet, relationsmarknadsföring. 
 

3.2 Forskningsstrategi 
 
Ett sätt att se på forskningsstrategi är enligt Wiedersheim-Paul och Eriksson (1991, s 156) att 
utgå från det angreppssätt man har. De anser att empiriska studier ofta är experiment, survey 
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eller fallstudier. Yin (1994, s 4) menar att när undersökaren skall välja forskningsstrategi finns  
det tre kriterier för att motivera valet: (1) typ av ställd forskningsfråga, (2) kräver kontroll 
över beteende, (3) fokus på nutida händelser. Yin skriver vidare att de olika forsknings-
strategierna är olika effektiva beroende på ändamålet. Yin menar att en fallstudie svarar på 
frågorna hur någonting ser ut och varför det ser ut som det gör. Dessutom krävs ingen kontroll 
av beteende och studien fokuserar på nutida händelser. Yin anser att i fallstudier studerar man 
enskilda fall på djupet. Termen fallstudie betecknar han som studier där intresset är riktat mot 
detaljerade, djupgående analyser av enskilda fall. Fallstudier ger enligt Merriam (1994, s 36 f) 
större möjlighet till en helhetssyn på ett specifikt problem än vad andra undersöknings-
ansatserna gör. Våra forskningsfrågor handlar om hur företag kan behålla sina kunder genom 
relationsmarknadsföring och hur företag kan generera lönsamma kundrelationer genom 
relationsmarknadsföring. Med utgångspunkt från våra forskningsfrågor valde vi att  utföra en 
fallstudie. Det gjorde vi för att man med hjälp av fallstudien som forskningsstrategi kan 
studera frågor på djupet och får en helhetssyn på de två forskningsfrågorna. 
 

3.3 Fallstudieföretagen 
 
Vi har valt att utföra vår fallstudie på två företag som presenteras lite närmare här nedan. Ett 
av företagen är ett varuproducerande företag och ett av företagen är ett tjänsteföretag. Vi anser 
att det vidgar vår förståelse inom det valda ämnesområdet, och att vi får en helhetssyn på hur 
företag hanterar kundrelationer genom att undersöka dessa två företag. Varför vi valde just 
JOB media och Polardörren är för att de liknar i viktiga avseenden andra företag som kunde 
ha valts. Det är enligt Denscombe (1998, s 44) viktigt att fallen liknar andra som kunde ha 
valts, för att resultatet av fallstudien skall kunna tillämpas på andra fall. De två företagen är 
dessutom av samma storlek, båda har 15 anställda, vilket kan anses vara bra så att eventuella 
skillnader i fallen inte är baserade på att företagen är av olika storlek. Vi hade inte en speciell 
tanke med att det ena företaget var varuproducerande och det andra var ett tjänsteföretag. Vi 
hade tänkt göra två intervjuer på båda företagen, detta för att få en mer nyanserad bild av 
deras arbetssätt med kundrelationer genom relationsmarknadsföring. Men på grund av 
tidsbrist hann vi bara med en intervju på Polardörren. 
 
JOB media och reklambyrå AB3 startades 1977 och ägs sedan 1990 av Jan Palo, som också är 
företagets VD. Företaget beskriver sig själv som ”byrån som jobbar över hela fältet av 
marknadskommunikation”. Företaget arbetar bland annat inom reklam, PR, Event, 
rådgivning, formgivning och projektledning. Jobmedia har 15 anställda med varierande 
utbildning och yrkeserfarenhet, men med ett gemensamt intresse för marknadsföring, 
kommunikation och relationer. Företagets huvudkontor finns i Luleå och de har en filial i 
Boden. Företagets kunder finns runt om i Norrbotten och inom många olika branscher, 
alltifrån gruvor och industri till bostäder, utbildning, sport och turism. Nyckelorden för 
företagets anställda är helhetssyn, idérikhet och pålitlighet.  
 
Företagets affärsidé är ”med helhetssyn på marknadskommunikationen vara en kunnig 
rådgivare, kreativ idégivare och säker leverantör av reklam, PR-, event- och webbtjänster”.  
 
Polardörren AB4 tillverkar dörrar och skräddarsyr dörrar efter kundens specifikation. 
Företaget är lokaliserat till Öjebyn med 15 anställda och hade år 2001 en omsättning på 15 

                                                           
3 Informationen om företaget hämtades från företagets hemsida  
4 Fakta om Polardörren hämtades från företagets hemsida  
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miljoner. Polardörren är huvudleverantör av ytterdörrar till Älvsbyhus. Övriga stora 
kundgrupper återfinns främst inom byggvaruhandeln i hela Sverige. Företaget exporterar även 
till Norge.  1946 startade Holger Holmberg företaget HH-Dörren i Vitsand, en liten by utanför 
Piteå. 1982 köptes företaget av Rolf Wennberg, som satsade på export av produkten. HH-
Dörren bytte namn till Duo Trä. Duo Trä köptes av Riquma koncernen och bytte namn till 
Classic Dörr. Sommaren 1988 flyttades fabriken från Vitsand till Öjebyn, strax utanför Piteå, 
där den är belägen idag. 1991 bytte företaget namn till Q-Line Dörr. Under hösten 1991 gick 
hela Riquma koncernen i konkurs, vilket medförde att även Q-Line Dörr fortsattes i konkurs. 
1992 köptes fabriken av Älvsbyhus och Polardörren bildades. År 2002 köptes företaget av 
bolagets nuvarande VD Beatrice Stenlund. 
 

3.4 Datainsamlingsmetod 
 
Med datainsamlingsmetod menas hur vi har gått till väga vid insamling av empiriska data. 
Enligt Yin (1994, s 79 f), kan man samla in data till fallstudien genom sex olika källor: 
dokumentation, arkiverat dokument, direkt observation, deltagande observation, fysiska 
föremål och personliga intervjuer. Valet av forskningsstrategi blev en fallstudie som vi redan 
nämnt. En fallstudie kan genomföras på olika sätt, vi använde en intervju eftersom det bäst 
passade vår undersökning. Enligt Yin (1994, s 79 ff), är en av de viktigaste källorna att samla 
information till fallstudien genom intervjuer. Han anser att fördelen med personliga intervjuer 
är att det är lättare att precisera frågorna men även att gå mer på djupet och reda ut svårare 
frågeställningar. Orsaken till att vi valde personliga intervjuer var att vi ville få tillgång till 
mer ingående information till vår empiriska del av uppsatsen. Vi anser att vi skapade ett 
personligt förtroende mellan oss intervjuare och respondenterna. Det var också lättare för oss 
att förklara komplicerade frågeställningar för respondenterna samt ställa följdfrågor där 
oklarheter uppstod. 
 
Innan vi gav oss ut och genomförde den empiriska undersökningen på företagen samlades 
information in om företagen från deras respektive hemsida. Detta gjorde vi för att få en 
bakgrund om företagen, så att vi kunde göra bättre intervjuer. Sedan utformades, utifrån vårt 
teorikapitel, en intervjuguide5 (se Bilaga) som användes som underlag då intervjuerna genom-
fördes. Samma intervjuguide användes på båda företagen. När företagen kontaktades beskrevs 
varifrån vi kom och vårt syfte med uppsatsen. Vi ringde upp de två företagen och sökte 
kontakt med lämpliga personer, som hade kännedom om företagets kundkontakter och arbete 
med relationsmarknadsföring. Det resulterade i att vi fick kontakt med Anton Norberg, vice 
vd på JOB media; Larry Schörling, projektledare på JOB media med relationsmarknadsföring 
som specialitet; Beatrice Stenlund, vd och ägare till Polardörren. Vi avtalade lämpliga tider 
för intervjuerna och sedan skickades intervjuguiden till företagen för att ge respondenterna 
möjlighet att studera frågorna och förbereda sig innan vi kom. Tanken med det var att ge 
respondenterna en chans att ta fram den information de ansåg var nödvändig att ha, och för att 
kunna besvara våra frågor så fullständigt så möjligt. 
 
Intervjuerna på JOB media ägde rum den 12:e december klockan 15.30 med Larry Schörling 
samt klockan 17.00 med Anton Norberg. Intervjun med Beatrice Stenlund ägde rum den 2:a 
januari klockan 11.00. Intervjuerna tog plats på företagens huvudkontor i Luleå hos JOB 

                                                           
5  De inledande frågorna i intervjuguiden är av en mer allmän karaktär, de leder oss in i ämnesområdet på ett bra 
sätt. 
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media samt i Öjebyn hos Polardörren. Vid intervjuerna förde vi både anteckningar samt 
använde oss av en bandspelare, för att vi inte skulle missa väsentlig information. 

3.5 Analysmetod 
 
Analysen av materialet vi samlat in börjar redan i empirin, eftersom vi redan då börjar fundera 
på vad som skall vara med och vad som är mindre viktigt. Redan där bestämmer vi också i 
vilken ordning vi framställer materialet. Vi valde att redovisa den insamlade empirin efter 
intervjuguiden, det vill säga att utifrån den första frågan i intervjuguiden skriver vi ned svaren 
från alla tre respondenterna. Sedan går vi vidare till nästa fråga från intervjuguiden och gör 
samma sak. På det sättet är vår empiri strukturerad. Sedan när vi kommer till analysen har vi 
också utgått från frågorna i intervjuguiden, och jämfört respondenternas svar med teorin. I 
analysen gjorde vi också en cross-case analys, där de två undersökta företagen jämfördes 
sinsemellan. För att jämföra företagen utgick vi från intervjuguiden, men anpassade frågorna 
så att de skulle passa vårt sätt att framställa cross-case analysen i en tabell. Sedan diskuterade 
vi också skillnaderna och likheterna mellan fallstudieföretagen i ord. 

3.6 Metodproblem 
 
Wiedersheim-Paul och Eriksson (1991, s 27) menar att operationalisering, det vill säga hur 
man överför teoretiska föreställningar i form av begrepp och modeller till empiriska 
frågeställningar är besvärliga problem i allt utredningsarbete. Två viktiga begrepp i detta 
sammanhang är validitet och reliabilitet. 

3.6.1 Validitet 
 
Wiedersheim-Paul och Eriksson (1997, s 38) definierar validitet som ett mätinstruments 
förmåga att mäta det som avses att det ska mäta. Svårigheten med validitet är enligt 
författarna att det är omöjligt att med säkerhet bestämma om en metod är valid eller inte. 
Författarna anser vidare att validitet är det viktigaste kravet på ett mätinstrument. Vi försökte 
att öka validiteten på undersökningen genom att studera de teorier som behandlade vårt 
ämnesområde. Med detta som grund valdes de teorier ut som ansågs bäst kunna uppfylla vårt 
syfte. För att öka validiteten använde vi oss av personliga intervjuer för att få mer relevant och 
ingående information. Den personliga intervjun har fördelen att intervjuaren lättare kan bilda 
sig en uppfattning om respondenten och vad denne har att säga. Den andra fördelen är att det 
har minskat risken för missuppfattningar eftersom vi hade möjligheten att improvisera, 
diskutera och förklara frågorna under intervjuernas gång. Det hela underlättades också av att 
respondenten vid intervjun fick möjligheten att själv uttrycka sina svar. Med detta menas att 
det inte ställdes några renodlade ja- och nejfrågor utan respondenten fick själv lov att utveckla 
sina svar. En sak som kan ha ökat validiteten är att vi i förväg noggrant kontrollerade att vi 
fick tala med de rätta personerna på företaget. Detta gjordes genom att förklara vilka områden 
intervjun skulle beröra, vilket gav respondenterna möjlighet att tala om ifall de inte var de 
rätta personerna att svara på frågorna. Fel som skulle kunna uppstå i form av bristande 
validitet är om våra intervjupersoner inte har uppfattat frågeställningarna på det sätt som vi 
hoppats att budskapet skall bli uppfattat på. Vi är medvetna om att validiteten kan ha 
påverkats negativt genom att respondenterna på respektive företag kan ha gett oss överdrivet 
positiva svar angående kundbibehållande och lönsamhet med kundrelationer, eftersom de 
velat få företaget att framstå på bästa möjliga sätt. Det kan dock öka validiteten att vi utförde 
två intervjuer på JOB media. Däremot hann vi bara med en intervju på Polardörren. När 
intervjuguiden utformades, eftersträvade vi att frågorna skulle utformas på ett sådant sätt att 
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risken för missuppfattningar minimerades eller undanröjdes. Detta gjordes i syfte att förbättra 
studiens validitet.  
 

3.6.2 Reliabilitet 
 
Merriam (1994, s 180 ff) definierar reliabilitet som ett mått på tillförlitlighet och stabilitet i 
erhållna resultat. Wiedersheim-Paul och Eriksson (1997, s 39) och Yin (1994, s 18 f) menar 
att det handlar om att andra undersökare ska komma fram till samma resultat om de har 
använt samma angreppssätt. De menar vidare att för att en metod skall ha hög reliabilitet skall 
den vara oberoende av vilka som gör undersökningen. Reliabilitet är dock ett problematiskt 
begrepp inom samhällsforskningen eftersom människans beteende och åsikter inte är statiska 
utan föränderliga och reliabilitet bygger på antaganden om att det finns en enda verklighet 
som kommer att föranleda samma resultat om den studeras upprepande gånger, enligt 
Merriam. För att få en ökad reliabilitet mejlade vi över intervjuguiden till respondenterna hos 
JOB media och Polardörren innan intervjuerna skulle äga rum. I och med det fick 
respondenterna möjlighet att sätta sig in i frågorna och därmed bli mer förberedda. I syfte att 
stärka reliabiliteten med vår undersökning och inte missa något väsentligt av de svar som 
erhållits använde vi bandspelare som hjälpmedel vid alla intervjuerna.  
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4 EMPIRI 
Vi inleder vårt empirikapitel med en genomgång av svaren vi fick på vår första forsknings-
fråga från JOB media samt från Polardörren. Detta följs av de svar vi fick på den andra 
forskningsfrågan från de båda företagen. Svaren sorteras efter frågorna i intervjuguiden. 

4.1 Bibehållande av kunder genom relationsmarknadsföring 
 
Larry Schörling menar att relationerna som företaget har till kunderna är beroende på hur 
kunden vill ha dem, men att i den bransch de arbetar i är nästan alla relationer långsiktiga. 
Anton Norberg berättar också att företaget i huvudsak har långa relationer med ett begränsat 
antal företag. Han säger vidare att dessa långa relationer med kundföretagen har förvaltats i 
generationer av projektledare. Schörling berättar att de sysslar mycket med konsultverksamhet 
och att det är jätteviktigt för företag att lära känna sina kunder. Beatrice Stenlund på 
Polardörren berättar att ungefär 90 procent av deras kundrelationer är långsiktiga. Hon menar 
att långsiktiga relationer leder till trygghet eftersom företaget vet att kunderna kommer 
tillbaka och handlar fler gånger. Även kunderna tjänar på dessa relationer eftersom de kan få 
förmånliga avtal. 
 
Schörling säger att JOB media inte har några formella strategier när det gäller att skapa 
långsiktiga relationer utan trycker återigen på vikten av att lära känna kunden. Han menar att 
när nya kunder kontaktar företaget sätter de sig in i kundernas läge på marknaden med deras 
kunder och konkurrenter med mera. Norberg pekar på några åtgärder som bör vidtas för att 
lyckas bra med kundrelationer, dessa är att vara lyhörd på kunderna, ge snabba och enkla svar 
på deras frågor, vara lättåtkomlig samt serva dem efter den grad de förväntar sig. Stenlund 
säger att Polardörren har utvecklat en ”checklista” som säljaren skall använda sig av när han 
träffar företagets kunder. Listan innehåller frågor till kunderna angående vad Polardörren bör 
förändra och förbättra. Hon påpekar också att det senare är viktigt att visa kunderna att man 
gjort dessa förändringar. På det här sättet tror Stenlund att långsiktiga relationer bibehålls på 
ett bra sätt. 
 
Norberg säger att företaget vill ha långsiktiga relationer med nästan alla sina kunder, det finns 
dock kunder som inte vill ingå i sådana och då är det svårt. Schörling säger att om en kund 
inte vill ha långsiktiga relationer med företaget då avbryter JOB media ofta hellre relationen 
än fortsätter eftersom de inte tjänar några pengar på korta relationer. Stenlund menar att 
långsiktiga relationer är att föredra med de allra flesta kunder, eftersom det ger en trygg bas 
för företaget att stå på. Men hon tycker också att det är viktigt för dem att behålla några ad 
hoc-kunder6 eftersom hon menar att de bidrar med högre täckningsbidrag. 
 
Schörling säger att det är mycket viktigare att vårda existerande kunder än att skaffa nya 
eftersom de tjänar mycket mer pengar på de existerande. Norberg säger i enlighet med sin 
kollega att det otvivelaktigt är viktigare att vårda existerande kunder eftersom marknaden inte 
är så stor här uppe i norr för att man skall kunna strunta i en del kunder. Däremot måste 
företaget ibland ”ragga” nya kunder eftersom de existerande inte alltid kommer in med 
tillräckligt mycket uppdrag. Stenlund berättar att Polardörren är ett företag som håller på att 
växa just nu, och därför är det viktigt för dem att bearbeta nya kundsegment och därigenom 

                                                           
6  Stenlund definierar ad hoc-kunder som kunder som bara kommer och köper då och då, när de inte kunde köpa 
av sin huvudleverantör. 
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försöka få fler kunder. Däremot är det som alltid viktigast att vårda de existerande kunderna, 
eftersom det är de som ger företaget sina inkomster. 
 
Tillvägagångssättet som JOB media använder sig av för att  ta reda på sina kunders behov är 
enligt Schörling genom att föra en dialog med kunden och att lyssna på vad kunderna har att 
säga. Han framhåller också vikten av att aldrig prata över kundens huvud. Norberg menar att 
om man kommer nära kunden och förstår deras verksamhet så ser man också vilka behov de 
har. Enligt Norberg bör man för att förstå kunderna ha täta kontakter med dem oavsett vart de 
finns. Han berättar att företaget har kunder såväl i Stockholm, Göteborg som i Norrland. Men 
oavsett var de finns så är de enkla att nå med dagens teknik.  Schörling påstår att nya kunder 
sällan vill avslöja all information angående sitt företag, så därför är det viktigt att vinna 
kundens förtroende så att ”man får alla pusselbitarna” och kan göra ett bättre jobb. Stenlund 
säger också att det viktigaste sättet för hennes företag att ta reda på vad kunderna vill ha är att 
prata med dem. De frågar kunderna vad de vill ha och använder sig ofta av olika former av 
enkäter med frågor till sina kunder. Stenlund berättar också att företagets säljare är ute och 
träffar alla kunder två gånger per år och då pratar de om vad kunderna har för bild av 
framtiden och vilka  utvecklingstrender de ser i branschen samt hur de vill att Polardörren 
skall agera i framtiden för att tillfredsställa kundens behov. 
  
Sättet som JOB media tillfredställer kundens behov är enligt Schörling att göra det de är bra 
på samt att förmedla kontakter till människor som kan lösa de problemen som inte JOB media 
kan lösa. Schörling menar att det är mycket viktigt att göra det kunden förväntar sig. Det leder 
till ökat kundbibehållande, och om det inte fungerar bra kommer kunden att gå till en 
konkurrent med nästa uppdrag. Norbergs svar på hur kundbehoven tillfredsställs är att hålla 
en mycket hög lägsta nivå på de arbeten de gör, göra jobben i den takt som kunderna 
förväntar sig samt upprätthålla en personlig kontakt med de olika delarna i kundföretaget. Han 
menar vidare att det är angeläget att förstå nätverket i kundföretagen för att veta vilka 
personer hos kunden man skall hålla kontakt med. Norberg menar att det inte finns någon 
nedskriven policy hur de tillfredställer behov, utan de behandlar kunderna på de sätten som 
projektledaren ser lämpligt. När Polardörren har fått reda på sina kunders behov sätter de sig 
ned i ledningsgruppen och räknar på projektet om det är lönsamt. Om det är lönsamt så 
genomför man projektet och annars gör man inte det. Det som är viktigt är att man hela tiden 
för en dialog med kunden, så att denne får veta vad som händer, menar Stenlund. Stenlund 
påstår att i den bransch de arbetar i, är det mycket viktigt att lyssna på vad kunderna vill ha 
och att snabbt kunna tillfredställa dessa behov eftersom dörrarna rent kvalitetsmässigt är 
ganska lika konkurrenternas dörrar. Hon menar att relationer och service är en stor del i vad 
som leder till att företaget får behålla sina kunder. 
 
Schörling anser att företaget har i huvudsak nära, personliga kundrelationer, men en del 
kunder vill ha en lite mer affärsmässig, avlägsen relation. Även Norberg säger att JOB media 
både har nära och avlägsna kundrelationer, mycket beroende på hur kunderna vill ha det. 
Stenlund berättar att Polardörren har nära relationer med sina stora kunder, kunder som 
bedöms kunna bli stora. Med resten av kunderna har polardörren avlägsna relationer, menar 
Stenlund. De mindre kunderna är dock fler, så de nära relationerna är klart färre än de av-
lägsna säger hon. 
 
Norberg säger att en otillfredsställd kund är en möjlighet, om man kan ha en öppen och ärlig 
dialog med kunden. Ifall man har det så säger kunden vad som är fel och då får JOB media 
göra allt de kan för att rätta till det som blivit fel. Norberg anser att missnöjda kunder har en 
tendens att bli mycket nöjda och tillfredsställda när deras problem blivit löst. Stenlund menar 
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att det bästa sättet att hantera en otillfredsställd kund är att prata med denne. Hon säger att de 
under hösten har haft lite problem med att leverera i tid, och då har vissa kunder blivit 
missnöjda. Men det har löst sig genom att de har förklarat vad problemen har berott på och i 
vissa fall också dragit av lite grand på priset eller bjudit på frakten. Detta har enligt Stenlund 
lett till att de allra flesta kunderna har blivit tillfredställda och företaget har dessutom fått en 
fördjupad relation till kunderna. 
 
Schörling framhåller att de inte har några rutiner för hur klagomål skall hanteras utan det är 
upp till respektive projektledare att hantera på bästa sätt. När det gäller kritik som kunderna 
har är det jättebra om kunderna säger det till projektledaren, så att företaget får veta vad 
kunden tycker är mindre bra med företagets agerande och på så sätt ge företaget möjlighet att 
ändra på sig. Schörling poängterar också vikten av att kunna ta kritik. Han menar vidare att 
man måste behandla varje kund individuellt och våga visa man kan göra fel, att man bara är 
människa. På så sätt menar Schörling att kunderna känner sig tryggare och att relationen blir 
mycket starkare, nästan som en familjerelation. Även Norberg berättar att företaget inte har 
några formella metoder för klagomålshantering, utan menar att problemen som uppstår löses 
snabbt när man arbetar i nära relation med kunden. Stenlund berättar att Polardörren håller på 
att miljöcertifiera sina varor och i och med det inför de också ett tillvägagångssätt för hur 
klagomål skall hanteras. De har lagt fram förslag hur detta skall göras på bästa sätt, men idag 
är det inte bestämt. Redan sedan tidigare har de fasta rutiner hur reklamationer skall hanteras. 
Stenlund tror mycket starkt på att rutiner för klagomålshantering leder till ett ökat kundbibe-
hållande eftersom kunderna i framtiden kommer att veta vad som gäller. 
 
Norberg berättar att han skulle vilja behandla alla kunder på likadant sätt, men han medger att 
vissa kunder inte kan undgås att särbehandlas på grund av deras relativa betydelse för 
företaget. För att få de kunder som är mindre lönsamma för företaget idag att bli större och 
viktigare i framtiden menar Norberg att de måste visas djupare förståelse och närmare 
kontakter. Schörling påstår att de inte delar upp kunder i olika grupper beroende på hur 
viktiga de är annat än mentalt, han menar att de är medvetna om vilka kunder som är viktigast 
men de arbetar på ungefär samma sätt mot alla kunder. Stenlund säger att sedan hon tog över 
Polardörren för drygt ett år sedan har hon delat in företagets kunder i tre grupper beroende på 
hur stor omsättning och vilken potential att växa de har. De kallar grupperna A, B och C 
kunder. Viktigare kunder, främst A gruppen med de allra viktigaste kunderna får mer 
uppmärksamhet i form av personliga besök och lite mer service. Stenlund påpekar dock att de 
i övrigt bemöta alla kunder på likadant sätt. En till skillnad som Stenlund ser i hanterandet av 
de olika kundgrupperna är att A kunderna är med i Polardörrens utvecklingsarbete av nya 
produkter, eftersom dessa visas ett större förtroende än övriga kunder. 
 
Någon nedskriven strategi för att behålla kunder finns inte enligt Schörling, utan han menar 
att så länge som både de och kundföretaget är nöjda och tjänar pengar på relationen (win-win) 
så kommer relationen att bestå. Schörling säger att bästa sättet att behålla sina kunder är att 
hela tiden göra ett bra jobb, då får de också mer jobb till slut. Schörling säger att kunskapen 
om att det är viktigt att skapa win-win situationer är allmänt känt och genomsyrar hela 
företaget. Norberg påpekar att kontinuitet är mycket viktigt när det gäller kundbibehållande. 
Han menar att det är viktigt för ett företag att arbeta in respekt och ett gott rykte för företaget, 
så att även om projektledaren för en kund byts ut så känner kunden förtroende för den nya 
projektledaren. Detta anser Norberg att kunden kan göra på grund av förtroendet kunden 
känner för företaget. Stenlund berättar att Polardörrens strategi är att vara marknadens mest 
flexibla och kreativa företag när det gäller kundanpassad intelligens och design i 
tillverkningen av dörrar. Sättet att nå upp till visionen är kontinuerlig kompetensutveckling av 
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personalen samt att ingå i strategiska allianser med till exempel vissa leverantörer eftersom 
Polardörren är ett litet företag. Stenlund tror att om de når upp till sin vision så kommer de att 
åtnjuta ett högt kundbibehållande. 
 
Schörling menar att bästa sättet att leverera ett högt kundvärde är att hjälpa kunden samt alltid 
finnas till hands och vara serviceinriktade. Kunder med personlig relation till JOB media ges 
servicen att de kan nå företaget på vilka tider som helst till exempel klockan 19.00 på en 
fredagskväll, och detta är jätteviktigt enligt Schörling. Även Norberg tycker att det är viktigt 
att skapa ett högt kundvärde, han menar att det är sammankopplat med ett professionellt 
uppträdande där man genomför goda idéer som kunderna har, men säger ifrån när kunder 
kommer med dåliga idéer även om det är obekvämt för företaget. Han menar vidare att om de 
inte kan vara ärliga så finns det ingen grund för att skapa kundvärde eller relationer över-
huvudtaget. Norberg påpekar vidare att JOB medias uppgift är att hjälpa kunden att skapa 
mervärde, och att om kunderna blir bättre och tjänar mer pengar, tjänar också JOB media mer 
pengar. Stenlund menar att sättet för dem att leverera ett högt kundvärde är att vara innovativa 
och ha en mycket bra design på sina dörrar. Den andra faktorn som hon tar upp för att 
levererar ett högt kundvärde är att tillverka intelligenta dörrar. Med det menar hon att de 
bygger in ett larmsystem i dörren som väldigt få av deras konkurrenter gör. På det här sättet 
får kunderna både design och säkerhet när de köper dörrar. Stenlund tycker att det är viktigt 
att kundvärdeperspektivet skall genomsyra hela företaget. Hon delegerar ofta viktiga uppgifter 
till andra i företaget och uppmanar också till diskussion inom företaget i viktiga frågor. Hon 
är en ledare som inte bestämmer allt själv utan tar gärna emot idéer från de anställda. På det 
här sättet tror hon att alla i företaget skall sträva efter att leverera ett högt kundvärde. 
 
Norberg säger att företaget inte har något uttalat sätt att mäta kundtillfredsställelse och 
kundlojalitet på, utan att de går på vilken känsla de har med varje kund. Norberg berättar att 
de får reda på om kunden är tillfredsställd genom att lyssna på kunderna samt arbeta nära 
dem. På det sättet anser han att de är proaktiva och kan handla snabbt om de känner att en 
kundrelation är på väg åt fel håll. Schörling menar också att företaget inte har några formella 
metoder för att mäta kundtillfredsställelse men däremot så följer de alltid upp sina projekt för 
att kolla om kunden är nöjd och höra efter om kunden tycker att de skall ändra någonting till 
nästa gång. Schörling säger att det här också är ett sätt att locka ur kunden eventuell kritik 
som de kan gå och bära på. Stenlund säger at Polardörrens sätt att ta reda på hur nöjda 
kunderna är genom att skicka ut enkäter till kundföretagen. Förutom det så görs inget konkret 
arbete med att mäta lojalitet och kundtillfredställelse, säger Stenlund. 
  
Schörling poängterar att mötena med kunderna ofta är informella när en projektledare hos 
JOB media till exempel äter Lunch med en representant från kundföretaget. Han anser att det 
är ett bra sätt att skapa sociala band till kunderna. Sociala band till kunderna skapas också 
enligt Schörling genom affärsmöten, och JOB media brukar också ibland anordna speciella 
evenemang för sina kunder. Schörling berättar att de anordnade en Salsaafton för en tid sedan 
som de anställda på JOB media och deras kunder deltog i. Detta för att på ett speciellt sätt visa 
att man uppskattar kunderna vilket enligt Schörling bidrar till ett ökat kundbehållande. 
Norberg påpekar att om inte kunderna vill ha sociala band till företaget så behöver de inte det, 
men annars så utvecklas ofta social band under arbetets gång. Stenlund säger att Polardörren 
inte jobbar så mycket med att skapa sociala band till kunderna förutom att de deltar i 
kundernas jubileumsfester samt att säljaren ofta bjuder kunderna på lunch. Med vissa stora 
kunder uppstår det dock vänskapliga band till eftersom de har ett nära samarbete med dessa 
företag. Stenlund påpekar att det är mycket svårare för kunder att bryta sig ur relationen om 
sociala band existerar.  
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Schörling säger att strukturella band ibland nyttjas med större kunder. Dessa består då av 
gemensamma databaser samt bildbanker som kundföretag kan gå in och titta i. Stenlund säger 
att Polardörren inte nyttjar några strukturella bindningar till några kunder. Däremot har de 
byggt upp en webbshop som kunderna kan få ett lösenord till och gå in där och handla 
företagets produkter samt kolla leveranstider med mera. Sociala och strukturella band bidrar 
till ett ökat kundbibehållande enligt Schörling eftersom det bildar en form av barriär för 
kunden att lämna relationen, och eftersom det blir dyrare och mer arbete att byta leverantör 
för kunder med sociala och strukturella band till företaget. Schörling påpekar att ju djupare en 
kundrelation är desto svårare blir det för kunden att byta leverantör. Norberg tycker också att 
sociala och strukturella band bidrar till ett ökat kundbibehållande eftersom kund och företag 
kommer varandra närmare och kontaktvägarna förenklas, projektledarna får alltid den 
information och hjälp de behöver. Stenlund tror också att sådana band är viktigt och leder till 
ett ökat kundbibehållande. 
 

4.2 Lönsamma kundrelationer genom relationsmarknadsföring 
 
Schörling menar att engagerade kunder fås genom att diskutera mycket med kunderna och att 
få dem delaktiga i vad företaget håller på med samt få kunderna att komma med synpunkter 
och att få dem insatta i företagets situation. Norberg anser att ett bra sätt att engagera kunder 
på är att inspirera dem och få dem att se möjligheter som de själva inte upptäcker. Stenlund 
anser att Polardörrens kunder blir engagerade genom att man besöker dem samt för en dialog 
med dem. Hon menar också att det är viktigt att ta hänsyn till deras uppfattning när företaget 
skall göra större förändringar. Om kunderna får vara med i det arbetet blir de engagerade 
menar Stenlund. 
 
Schörling menar att engagerade kunder ofta, men inte alltid blir lönsammare än andra kunder, 
om kunden är engagerad så lägger den ner tid och ser till att JOB media får de material och 
den information de behöver för att göra ett bra jobb och då slipper också JOB media lägga ner 
tid på att söka upp kunden hela tiden. Nackdelen med för engagerade kunder är att de kan 
börja göra saker själv som JOB media sköter mycket bättre. Norberg ser inte heller någon 
stark koppling mellan en engagerad och en extra lönsam kund och hänvisar även han till att en 
för engagerad kund kan redan ha bestämt hur han vill att hela projektet skall se ut, och då 
måste JOB media lägga ner tid på att ändra dennes uppfattning. Stenlund anser inte att 
engagerade kunder automatiskt blir lönsammare än andra kunder eftersom de är bättre på att 
prisförhandla, och har en bra insyn i vad Polardörren har för vinstmarginal på varorna. Hon 
påpekar att engagerade kunder ofta köper mer, så i kronor tjänar de mer på dem, men inte i 
täckningsbidrag. 
 
Schörling menar att det finns samband mellan tjänstekvalitet och kundtillfredställelse, men 
han tycker inte att det är helt solklart eftersom en leverantör kan leverera en ganska dålig 
tjänst eller produkt och kunden kan ändå komma tillbaka eftersom han vet vad han får. 
Norberg menar att en förväntad eller ännu högre tjänstekvalitet än förväntad leder till ökad 
kundtillfredsställelse, men uttrycker att man inte får ha en för hög tjänstekvalitet för då blir 
det olönsamt. Stenlund tycker att tjänstekvalitet och kundtillfredställelse hör ihop, eftersom 
kunderna blir tillfredsställda om de får snabb och bra service, samt säkra leveranser. 
 
Norberg säger att även en missnöjd kund kan vara en kund som man har en djup relation till 
så han stödjer inte helt sambandet mellan kundtillfredsställelse och relationens styrka. Han 
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säger dock att de två ofta går hand i hand. Schörling anser också att det bara finns ett svagt 
samband mellan kundtillfredställelse och kundrelationens styrka. Det beror på att han menar 
att en stark kundrelation klarar av några misslyckanden men består ändå. Stenlund tycker inte 
att det finns något tydligt samband mellan kundtillfredsställelse och relationens styrka, hon 
exemplifierar det genom att säga att en kund som man har en stark relation till ändå kommer 
att bli missnöjd om företaget begår allvarliga misstag. Däremot är det troligt att kunden blir 
mindre missnöjd än en ad hoc-kund, menar Stenlund. 
 
Norberg poängterar att även starka relationer kan vara tidsbegränsade, men starka relationer 
blir för det mesta också varaktiga. Sambandet mellan relationens styrka och relationens längd 
mellan företag och kund tycker Schörling är mycket klart eftersom relationen blir starkare 
med tiden när både tid och resurser läggs ned i relationen. Stenlund tycker att starka relationer 
leder till att relationen består länge eftersom kunden har mer tålamod för misstag från 
företagets sida ifall relation är stark. Hon tror att det beror på att kunden vet hur företaget 
arbetar och känner förtroende för företaget.  
 
Schörling anser också att långa relationer blir mer lönsamma eftersom när man lär känna 
kunden väl får man mer uppdrag av dem. Företaget kan också på ett bättre sätt anpassa sin 
produktion efter kunder de känner väl. Schörling förklarar att förstagångskunder är mycket 
dyra att hantera för företaget eftersom man måste lägga ned mycket tid i början på att lära 
känna kunden, och det är tid som man inte kan fakturera kunden för. Även Norberg uttrycker 
sitt stöd för länken mellan relationens längd och lönsamhet. Stenlund anser inte att det 
sambandet gäller för de kunder som alltid söker det lägsta priset. Däremot menar hon att 
många kunder som man har samarbetat med länge blir lönsammare. De är de kunder som 
förstår att bestående relationer är viktiga och inser att de inte måste föra stenhårda 
prisförhandlingar varje gång. Dessa kunder kan också hjälpa till att komma med förslag till 
hur priset skall kunna sänkas om de verkligen behöver det. Stenlund berättar att det till 
exempel kan vara genom att byta till ett billigare material. 
 
Schörling säger att kundavhopp beror framförallt på omorganisationer i företaget eller i kund-
företaget.  Han tar upp ett exempel att om marknadschefen på det kundföretaget som de 
samarbetar med slutar och det börjar en ny, så är det inte säkert att han vill arbeta med just 
JOB media utan han kanske väljer en annan samarbetspartner. Norberg tar upp ett annat 
exempel där en illojal medarbetare startade en egen konsultfirma och gjorde allt för att 
maximera sin egen vinst. Han tog med sig ”sina” kunder in i sitt eget företag. Norberg menar 
att man förhindrar kundavhopp genom att vara proaktiv och att lyssna på kunderna. Andra 
åtgärder för att förhindra kundavhopp vid omorganisationer är enligt Schörling att tala med 
den nya marknadschefen och andra i kundföretaget så att de behåller JOB media som 
leverantör. Detta kan med fördel göras tillsammans med den gamla marknadschefen hos 
kundföretaget, så att han kan ”fasa in” den nya marknadschefen på hur relationen har varit. 
Schörling menar vidare att det är viktigt att ta reda på varför kunden har lämnat relationen, 
inte minst för att undvika framtida kundavhopp. Däremot säger Schörling att de inte är gör 
några beräkningar om hur mycket pengar man tjänar om man minskar kundavhoppen med en 
viss procent. Stenlund medger att även Polardörren har erfarit kundavhopp, hon tror att de 
ofta beror på att kunden är långt ifrån företaget. Många av företagets kunder är belägna i 
Skåne och Mälardalen och får därför långa leveranstider på grund av det långa avståndet, och 
då hoppar en del kunder av, menar Stenlund. Hon berättar vidare att vissa kunder kan vara 
nöjda med företaget men ändå vill byta leverantör, bara för att testa något nytt. För att 
förhindra kundavhoppen menar hon att kommunikationen mellan kund och företag måste 
fungera. Hon säger att man får prata med kunden och höra efter vad som gått snett och om det 
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går att rätta till. Stenlund anser att arbetet med att förhindra kundavhopp leder till en ökad 
lönsamhet eftersom det är ”lättare att dra upp en fisk som man har på kroken än att få 
ytterliggare nya fiskar”. Med detta menar hon att det är lättare att sälja till företag som de 
redan har en relation med än att börja söka nya kunder. 
 
Schörling menar att olönsamma kunder hanteras genom att föra en dialog med den kunden för 
att försöka ta reda på vart det har blivit fel och om det går att rätta till. Det handlar mycket om 
att diskutera och försöka få kunden att inse sitt ansvar för relationen också, men i slutändan 
ligger alltid huvudansvaret hos projektledaren som ansvarar för den kunden. Ofta löser det sig 
så att kunder som är olönsamma hoppar av samarbetet efter ett tag, eftersom de inte har råd att 
betala. Schörling menar att i lönsamma kundrelationer är man juste med kunden och skriver 
av en timme nu och då, det tar man igen någon annanstans, medan man inte gör på det sättet 
med olönsamma kunder. Norberg menar att man gör allt för att få en olönsam kund att bli 
lönsam genom att lära känna kunden bättre. Stenlund säger att olönsamma kunder vill 
Polardörren få bort. Hon anser att de kunder som alltid söker det lägsta priset blir olönsamma, 
och de får företaget bort genom att inte gå ned i pris. 
 
Schörling tycker att det finns en koppling mellan de anställdas lojalitet och kundlojalitet, det 
beror på att relationen mellan projektledaren och kunden är personlig och om projektledaren 
byter arbetsplats är det stor risk att några av hans kunder följer efter. Men om projektledaren 
är lojal mot företaget stannar troligtvis kunderna kvar också. I enlighet med Schörling anser 
också Norberg att de anställdas lojalitet bidrar till att också kunderna förblir lojala. Stenlund 
tycker inte att de anställdas lojalitet och kundlojaliteten har någon stark koppling till varandra 
utan hon menar att en viss personalomsättning är nyttigt för ett företag. Om några anställda 
slutar och några nya kommer in så får man nya ögon på processerna och det är positivt, menar 
Stenlund. 
 
Norberg säger att trygga och nöjda anställda bidrar till att få tillfredsställda kunder, och han 
drar en parallell till Maslows behovstrappa som enligt Norberg säger att trygga och nöjda 
människor kan göra ett bra jobb. Schörling tror även att de anställdas tillfredställelse smittar 
av sig på kunderna, som enligt Schörling snabbt känner av vilket arbetsklimat som existerar 
på företaget. Stenlund tror att i den mån de anställda har kundkontakt så kommer deras 
tillfredställelse att leda till att kunderna blir mer tillfredsställda. Hon tror att kommunikationen 
mellan kunden och företaget blir bättre om de anställda är tillfredsställda.  
 
Schörling menar att sättet att få kunder att köpa fler gånger av företaget är att sätta sig in i 
kundens situation och tänka ut vad de skulle ha nytta av, och sedan föreslå det till kunden. De 
kan inte råda kunden till att köpa saker som de inte behöver, det vore illojalt mot kunden 
anser Schörling. Han menar att det inte går att skapa behov för kunden. Däremot går det att 
hitta behoven de redan har, men inte nödvändigtvis vet själva. Norberg poängterar också att 
det är viktigt att hela tiden hålla kontakten med kunderna, även om man inte har något 
uppdrag från dem just för stunden. Genom att göra detta tror Norberg att de kommer att få in 
uppdrag när kunden har något på gång. Norberg anser också att det här sättet att arbeta med 
kundrelationer leder till att företaget tjänar mer pengar. Stenlund menar att Polardörren vidtar 
några åtgärder för att få kunderna till återköp. Företagets säljare besöker alla kunder två 
gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Vid de tillfällena presenteras vissa 
rabatterade paket som förhoppningsvis gör att kunderna blir mer intresserade av att köpa varor 
av Polardörren. Stenlund anser att det är viktigt att lära känna kunderna bra och få mycket 
information om kunderna. Hon tror att det här arbetet kommer att leda till en ökad lönsamhet 
eftersom kunderna känner förtroende för företaget och kommer att köpa mer.  
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5 ANALYS 
I detta kapitel kommer vi att analysera den information vi erhållit från våra intervjuer, som vi 
har presenterat i vårt empirikapitel. Empirin kopplas samman med de teorier som tagits upp i 
teorikapitlet. Därefter kommer vi att jämföra de två undersökta företagen i en cross-case 
analys. 
 
5.1 Bibehållande av kunder genom relationsmarknadsföring 
 
Väldigt många författare skriver om vikten av att ingå i långsiktiga relationer med kunderna. 
Det är något som vi uppfattar som själva kärnan i relationsmarknadsföringen. Schörling säger 
att de antingen ingår i långsiktiga relationer med sina kunder eller också inte ingår i några 
relationer alls. Han menar vidare att i den bransch de arbetar i är praktiskt taget alla relationer 
långsiktiga. De arbetar sida vid sida med kunderna och det är jätteviktigt för dem att lära 
känna kunderna. Stenlund konstaterar att 90% av deras kundrelationer är långsiktiga och hon 
menar att långsiktiga relationer resulterar i trygghet och att båda parter tjänar på relationen. 
Däremot säger Stenlund att hon gärna har kvar några ad hoc-kunder eftersom de bidrar till en 
ökad lönsamhet. 
  
Många forskare har kommit fram till olika konkreta åtgärder för att skapa långsiktiga 
relationer. Bland andra Christopher et al. som i sin lojalitetsstege visar att företagen bör sträva 
efter att uppnå partnernivån i sina kundrelationer. Den representerar en långsiktig relation 
mellan kunden och företaget. I våra intervjuer på JOB media fick vi veta att de inte har några 
nedskriva åtgärder för att skapa långsiktiga relationer. Åtgärder som de ändå ansåg vara vitala 
var att vara lyhörd på kunderna, ge snabba och enkla svar på deras frågor, vara lättåtkomlig 
samt ha en god service till kunderna. Polardörren har utvecklat en ”checklista” som säljaren 
skall begagna sig av när han gör kundbesök. Denna metod har utvecklats för att utröna vad 
Polardörrens kunder tycker om företagets sätt att serva dem för att sedan försöka komma med 
förbättringar. Stenlund tror att man på detta sätt bidrar till att långsiktiga relationer bibehålls. 
 
Respondenterna på JOB media tycker att det är mycket viktigare att serva existerande kunder 
än att skaffa nya. Det beror på att marknaden inte är så stor här uppe i norr, de säger att man 
helt enkelt inte har råd att strunta i några kunder. Gummesson nämner i enlighet med detta att 
fokuseringen har gått mer och mer mot att behålla och utveckla relationer med existerande 
kunder. Han skriver också att det är beroende på att det är dyrare att skaffa nya kunder än att 
serva de man har. Stenlund betonar också att existerande kunder är viktigast, men påpekar att 
eftersom Polardörren är ett växande företag blir det viktigt för företaget att få fler kunder 
också.  
 
En annan sak som är grundläggande inom relationsmarknadsföringen, och enligt flera 
forskare bland annat Johnson leder till ett ökat kundbibehållande är att ta reda på vilka behov 
kunden har och tillfredsställa dem på ett bra sätt. JOB media håller med om detta och anser 
också att det är ett bra sätt att behålla kunder på. De försöker arbeta nära kunden samt föra en 
ständig dialog med kunder och på det sättet komma fram till vad kunderna behöver. 
Christopher et al. anser att partnernivån l lojalitetsstegen motsvarar en långsiktig relation. De 
menar vidare att kunder förväntar sig fördelar när de köper en produkt eller tjänst. 
Respondenterna på JOB media berättade i stil med det att sättet att tillfredsställa kundernas 
behov är att ge dem vad de har förväntat sig. Stenlund berättar att för att företaget skall ta reda 
på vad kunderna behöver brukar säljaren göra besök hos kunderna två gånger om året för att 
skaffa sig en bild om hur kunderna ser på framtiden samt hur Polardörren skall agera i 
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framtiden för att tillfredsställa kundernas behov. Hon poängterar att dörrarna rent 
kvalitetsmässigt är lika konkurrenternas dörrar, och därför måste företaget tillhandahålla 
fördelar i form av till exempel bättre service för att bibehålla kunderna. Detta är på sätt och 
vis i överensstämmelse med till Heskett et al., Cann och Christopher et al. synpunkter om 
kundbibehållande och att erbjuda kunden fördelar.  
  
Gummesson nämner att relationer bör vara nära och personliga mellan företag och kunder. 
Han anser att man uppnår sådana relationer genom att träffa kunderna ofta i personliga möten, 
på så sätt får man en djup förståelse för kunden. Projektledarna på JOB media höll med om att 
nära, personliga kundrelationer med kunderna var önskvärda, men de poängterade också att 
alla kunder inte vill ingå i sådana relationer. En del kunder vill ha lite mer avlägsna relationer 
menar de. Stenlund poängterar också vikten av nära och långsiktiga relationer och menar att 
det ger företaget en trygg bas att stå på, men påpekar samtidigt betydelsen av ad hoc-kunderna 
när det gäller lönsamheten. 
 
Norberg på JOB media anser att otillfredsställda kunder skall ses som möjligheter om man 
kan föra en dialog med dem. Han menar att om man kan rätta till problemen så tenderar 
kunden att bli mycket tillfredsställd. Han säger dessutom att missnöjda kunder sprider sitt 
missnöje till många andra, vilket bidrar till dåligt rykte för företaget. Detta stämmer väl 
överens med det som Heskett et al. säger angående kundgruppen ”terrorists” som berättar för 
många andra negativa saker om företaget. De anser att man bör lägga ner resurser på att 
förbättra tillfredsställelsen för den här kundgruppen. Klagomålshantering är en annan viktig 
sak som forskare tagit upp angående otillfredsställda kunder. Projektledarna på JOB media 
berättar för oss att de saknar formella metoder för klagomålshantering, men att när man 
arbetar nära kunderna så löses problemen snabbt när de kommer upp. De poängterar också 
vikten av att kunna ta kritik och inte bara skylla ifrån sig när kritik kommer upp. På det här 
sättet anser de att kundbibehållandet ökar. Stenlund i samstämmighet med respondenterna på 
JOB media anser att det bästa sättet att hantera otillfredsställda kunder är genom att föra 
dialog med dem. Hon påpekar också att om problem uppstår och de åtgärdas, blir kunden ofta 
tillfredsställd och det kan dessutom resultera i fördjupad relation. Polardörren har inte för 
tillfället formella sätt för klagomålshantering, men företaget har planer på att införa det i 
framtiden. Däremot har Polardörren fasta rutiner hur reklamationer skall hanteras. Detta kan 
ses som en form av klagomålshantering och Stenlund har den insikten att rutiner att hantera 
klagomål kan leda till ökat kundbibehållande i framtiden.  
 
Heskett et al. har identifierat tre olika kundgrupper som de anser är viktigast när man ser på 
deras tillfredsställelse och lojalitet gentemot ett företag. ”Apostles”, ”near apostles” och 
”terrorists” utgör dessa grupper, vars tillfredsställelse och lojalitet till ett företag varierar från 
mycket positiv till mycket negativ. En sådan här uppdelning av kunderna gör inte JOB media, 
även om respondenterna erkänner att vissa kunder som är av större betydelse för företaget sär-
behandlas på några sätt. Det kan till exempel vara att viktiga kunder får ringa till 
projektledarna vilken tid på dygnet de än får problem. Polardörren delar in sina kunder i A, B 
och C grupper beroende på hur stor omsättning och utvecklingspotential de har. Grupp A, 
som är företagets allra viktigaste kunder motsvarar Heskett et al.  ”apostles” och får mer 
uppmärksamhet och är med i utvecklingsarbete av nya produkter. Liksom Norberg och 
Schörling uppger Stenlund att man försöker bemöta alla kunder på likadant sätt.  
 
Curasi och Kennedy poängterar den ekonomiska betydelsen av kundbibehållande. Johnson 
betonar på liknande sätt betydelsen av kundbibehållande och menar att kundbibehållande är i 
första hand en process att tillfredsställa kunder och skapa kundlojalitet. En nedtecknad strategi 



ANALYS 
 

 
35 

att behålla kunder från JOB medias sida saknas. Schörling förklarar att företagets huvud-
ambition är att både kunden och JOB media skall tjäna på relationen och för att åstadkomma 
detta måste företaget hela tiden sträva efter att göra ett bra jobb. En annan viktig punkt som 
kan bidra till kundbibehållande är enligt Norberg kontinuitet. Den måste inarbetas så att 
kundföretaget känner förtroende för JOB media, och för kompetensen som företaget besitter 
även i händelse att en projektledare behöver bytas ut. Stenlund avslöjar att hennes företags 
strategi är att vara marknadens mest flexibla och kreativa företag beträffande kundanpassad 
intelligens och design i tillverkningen av dörrar. Kontinuerlig kompetensutveckling av 
personalen är en annan viktig punkt som Stenlund tar upp, och hon tror att om företaget 
förverkligar den kan det leda till ökat kundbibehållande.  
 
En annan författare som betonar vikten av kundbibehållande är Albrecht, som menar att för att 
vinna kunder och behålla dem är det oerhört viktigt att leverera kundvärde. Denna uppfattning 
stöds till stor del av såväl Schörling som Norberg som menar att det är centralt hjälpa kunden 
på bästa möjliga sätt samt att alltid finnas till hands och vara serviceorienterad, för att leverera 
ett högt kundvärde. De framhåller också att genomförande av goda idéer samt öppenhet och 
ärlighet i relationen är mycket betydelsefulla. Albrecht anser att tänkandet kring kundvärde är 
en angelägenhet som berör alla i ett företag, och denna åsikt stöds till fullo av respondenterna 
på JOB media. Stenlund berättar att Polardörrens sätt att leverera kundvärde är genom att vara 
innovativa och ha en mycket bra design på sina dörrar. Hon påpekar också att hon uppmuntrar 
till diskussion inom företaget och tar gärna emot idéer från de anställda. Detta är enligt 
Stenlund en strävan efter att leverera ett högt kundvärde. Detta sätt att arbeta kan ses som 
ambition att kundvärdeperspektivet skall genomsyra hela företaget och i stor utsträckning i 
linje med Albrechts synpunkter.  
 
Heskett et al. menar att mätningar av kundtillfredsställelse visar att den har stor påverkan på 
kundlojalitet, och att strategier till att förbättra kundtillfredsställelse bör användas av företag 
för att öka lönsamheten. JOB media gör inga mätningar beträffande kundtillfredsställelse hos 
sina kunder. Schörling berättar att företaget har inte har några formella metoder att mäta hur 
tillfredställda kunderna är, men att de alltid brukar följa upp sina projekt och undersöka om 
kunden är nöjd och om det finns förbättringar som kan göras till nästa gång. Respondenterna 
på JOB media säger också att eftersom de arbetar i så nära relationer så vet de hela tiden hur 
tillfredställda deras kunder är. Stenlund menar att företaget skickar ut enkäter till kund-
företagen, där företagen får visa hur nöjda de är med Polardörren, och förutom det så görs 
inget konkret när det gäller mätning av kundtillfredsställelse. 
 
Berry och Parasuraman samt Cann poängterar betydelsen av sociala band som existerar 
mellan företag och kund. Författarna menar att den personliga kommunikationen, som uppstår 
på grund av att sociala band byggs upp mellan parterna, leder till att företaget får ökad 
kundkännedom. Författarnas synpunkter delas av Schörling som exemplifierade på vilka sätt 
JOB media går till väga för att knyta närmare kontakter med sina kunder. Dessa är bland 
andra genom olika evenemang och luncher/middagar med kunderna som syftar till att skapa 
sociala band mellan företaget och kunderna. Norberg menar emellertid att inte alla kunder 
eftersträvar sociala band med företaget, och om så är fallet vore det olämpligt att bygga 
sociala band med dessa kunder. Berry och Parasuraman tar också upp strukturella bindningar, 
där författarna förklarar att företagets produkter och leveranssystem integreras med 
kundernas. Strukturella bindningar blir enligt författarna så betydelsefulla att det blir dyrt för 
kunden att byta leverantör. Schörling påpekar att strukturella bindningar förekommer på JOB 
media i synnerhet i relation till större kunder, i form av databaser och bildbanker som 
kundföretag kan gå in och titta i. Schörling uttrycker liknande uppfattning som författarna när 
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han uppger att strukturella bindningar bidrar till ett ökat kundbibehållande eftersom det blir 
dyrare och mer arbete att byta leverantör för kunder som har både sociala och strukturella 
band till företaget. Norberg har samma uppfattning som Schörling och säger att dessa olika 
band leder till ett ökat kundbibehållande eftersom både kunder och företaget kommer 
varandra närmare och kontaktvägarna emellan dem förenklas. Stenlund uppger att Polardörren 
inte jobbar så mycket med att skapa sociala band till kunderna, men medger att med vissa 
stora kunder uppstår det vänskapliga band på grund av det nära samarbetet som existerar 
mellan parterna. Hon påpekar däremot i överensstämmelse med författarna att det är mycket 
svårare för kunder att bryta sig ur relationen om sociala band existerar och tilläger också att 
såväl sociala som strukturella band leder till ett ökat kundbibehållande, även om det skall 
påpekas att Polardörren saknar några strukturella bindningar. 
 

5.2 Lönsamma kundrelationer genom relationsmarknadsföring 
 
Storbacka et al. menar att en faktor som kan bidra till en stark relation mellan företag och 
kund är kundens engagemang till företaget. Andra författare som påpekat vikten av kundens 
engagemang är Cann och Hill. Cann menar att ju starkare engagemanget är mellan parterna, 
desto större blir avsikten från både parter att bibehålla relationen på lång sikt. Hill anser att 
verkligt lojala kunder kännetecknas av engagemang och hängivenhet till företaget. JOB media 
anstränger sig att få engagerade kunder genom att diskutera mycket med kunderna och att få 
dem delaktiga i arbetet samt att få kunderna att komma med synpunkter. Varken Schörling 
eller Norberg ser någon stark koppling mellan engagerade kunder och lönsamhet. Fördelen 
enligt JOB media med engagerade kunder är att de underlättar arbetet för företaget genom att 
se till att företaget får det material och den information de behöver för att göra ett bra jobb. 
Nackdelen som Schörling och Norberg ser med för engagerade kunder är att dessa kunder kan 
börja göra saker som JOB media sköter mycket bättre. Stenlund påpekar att företaget 
engagerar sina kunder genom att föra en dialog med dem och att det är viktigt att ta hänsyn till 
kundernas uppfattning när Polardörren skall göra större förändringar. Hon menar dock att 
engagerade kunder inte automatiskt blir lönsammare än andra kunder. Hon illustrerar detta 
med att engagerade kunder är bättre på att prisförhandla. Däremot påpekar Stenlund att 
engagerade kunder köper mer.   
 
Storbacka et al. anser att kundtillfredsställelse är kundens egen uppfattning byggt på dennes 
erfarenhet om vilken tjänstekvalitet han har erfarit från ett företag. Med en modell visar de att 
även om tjänstekvaliteten är hög kan kunden ändå vara otillfredsställd på grund av att 
antingen priset är för högt eller det på annat sätt inte passar kundens preferenser. Schörling på 
JOB media anser att det finns samband mellan tjänstekvalitet och kundtillfredsställelse, men 
enligt honom är sambandet inte helt solklart. Norberg menar också att leverera tjänstekvalitet 
över kundens förväntan leder till kundtillfredsställelse, men varnar för att en för hög 
tjänstekvalitet blir olönsamt för företaget. Stenlund tycker att de här två variablerna hör ihop, 
och exemplifierar detta med att om kunden får snabb och bra service, samt säkra leveranser, 
då kommer resultatet att bli en tillfredsställd kund. 
 
Storbacka et al. anser att starka kundrelationer kan uppnås genom att se till att kunderna är 
nöjda. Modellen som författarna utvecklat visar sambandet mellan kundtillfredsställelse och 
relationens styrka och påpekar att en svag relation förmodligen leder till låg kundtillfreds-
ställelse, men kan också leda till hög kundtillfredsställelse om kunden inte vill knyta närmare 
kontakter med företaget. Norberg stödjer inte helt sambandet mellan kundtillfredsställelse och 
relationens styrka och förklarar detta med att även en missnöjd kund kan vara en kund som 
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man har en djupgående relation till. Men han säger dock att kundtillfredsställelse och kund-
relationens styrka ofta går hand i hand. Norbergs åsikt får stöd av Schörling som menar att 
sambandet är svagt och att en stark kundrelation klarar av några misslyckanden men består 
ändå. Stenlund menar också att det inte finns något tydligt samband mellan kundtillfreds-
ställelse och relationens styrka. Hon påpekar att även en kund som man har en stark relation 
med kommer ändå att bli missnöjd om företagets tillhandahållanden lider av allvarliga brister. 
Hon tror emellertid att kunden kanske blir lite mindre missnöjd om det finns en djup relation 
mellan parterna.  
 
Norberg hävdar att även starka relationer kan vara tidsbegränsade, men att starka relationer 
ofta är varaktiga. Storbacka et al. framhåller att en faktor av stor betydelse för hur länge 
relationen varar är hur många andra tänkbara alternativ en kund har till att tillfredsställa sitt 
behov. Författarna poängterar att en stark relation ofta leder till en lång relation. Denna upp-
fattning får stöd av JOB media, där Schörling ser ett klart samband mellan variablerna och 
förklarar det med att relationen blir starkare med tiden när både tid och resurser läggs ned i 
relationen. Stenlund påpekar att starka relationer består länge eftersom kunden vet hur 
företaget arbetar och känner förtroende för företaget. 
 
Storbacka et al. anser att långsiktiga relationer leder till lönsamhet, eftersom det är billigare 
att betjäna befintliga kunder än att skaffa nya. Författarna påpekar dock att det inte är 
affärsmässigt försvarbart att behålla mycket olönsamma kunder. Respondenterna på JOB 
media uttrycker liknande uppfattning och menar att långa relationer blir mer lönsammare 
eftersom man lär känna kunden väl, vilket leder till att företaget får mer uppdrag av kunden. 
De påpekar också att nya kunder är mycket dyra att hantera för företaget eftersom man måste 
lägga ned mycket tid och resurser på att lära känna dem, det är tid som det inte går att få 
någon ersättning för. Stenlund ser också ett samband mellan dessa två variabler, men påpekar 
att detta inte gäller kunder som alltid söker det lägsta priset. Stenlund anser att långsiktiga 
relationer blir lönsammare när kunderna förstår att båda parter skall tjäna på relationen och att 
de inte behöver föra stenhårda prisförhandlingar varje gång. 
 
Reichheld menar att många företagsledare saknar förståelse till orsakerna bakom varför 
kunder lämnar ett företag samt på vilka sätt man kan undvika det. Författaren anser att de 
bakomliggande orsakerna kan vara att företag inte mäter kundavhopp, och inte vidtar 
tillräckligt med insatser för att förhindra att kundavhopp sker och heller inte använder kund-
avhoppen som en guide till framtida förbättringar. Schörling medger att JOB media har erfarit 
kundavhopp och förklarar att kundavhoppen berott på framförallt omorganisationer i JOB 
media eller i kundföretaget. Norberg ger ett annat vanligt skäl till kundavhopp. Han tog upp 
en situation där en anställd agerade illojalt mot företaget, vilket ledde till att en stor kund 
hoppade av samarbetet den hade med JOB media. Norberg påpekar att företaget handlar 
proaktivt och förhindrar kundavhopp genom att hela tiden vara lyhörd gentemot kunden och 
att åtgärder JOB media vidtar för att förhindra kundavhopp vid omorganisationer hos 
kundföretaget är att tala med den nya marknadschefen och andra i kundföretaget så att JOB 
media fortsätter vara företagets leverantör. Såväl Schörling som Norberg är överens om att det 
är viktigt att ta reda på orsakerna bakom kundavhopp, eftersom om kundavhoppen fortsätter i 
större omfattning kan det vålla företaget skada både ekonomisk och imagemässigt. Därför 
brukar JOB media kontakta en kund som har hoppat av och ta reda på varför kunden har 
lämnat samarbetet med företaget, för att försöka undvika framtida kundavhopp. De mäter 
dock inte hur mycket pengar de förlorar på kundavhopp. Även Stenlund medger att 
kundavhopp sker och det främsta skälet hon uppger till kundavhopp är det stora geografiska 
avståndet mellan Polardörren och några av deras kunder. Ett annat skäl kan vara att vissa 
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kunder trots att de är nöjda med samarbetet ändå vill byta leverantör för att testa något nytt. 
Stenlund tycker att det är viktigt att ta reda på varför en kund hoppat av och undersöka om det 
går att rätta till. Hon anser det viktigt att ha en bra kommunikation mellan kunden och 
företaget för att förhindra framtida kundavhopp. 
 
Gummesson, Reichheld och Sasser, samt Johnson uttrycker liknande uppfattning när det 
gäller betydelsen av kundbibehållande och kundlojalitet för företagets lönsamhet. Johnson 
menar att investeringar på kundtillfredsställelse inte skall ses som kostnader utan som lång-
siktiga investeringar. Reichheld visar i en undersökning hur stor effekt en liten minskning av 
kundavhoppen kan ha för företag, men han påpekar att det är sällsynt att företag gör dessa 
beräkningar. En sådan procedur där JOB media gör beräkningar om hur mycket pengar 
företaget tjänar om de minskar kundavhoppen existerar inte, enligt Schörling. Polardörren gör 
inte heller några beräkningar angående detta, men Stenlund påpekar att man har en tydlig bild 
av hur mycket varje kund bidrar till företaget i form av omsättning och vinster. Båda 
företagen bekräftar följaktligen Reichhelds farhågor. 
  
Storbacka et al. anser att det inte är affärsmässigt försvarbart att behålla mycket olönsamma 
kunder och att långsiktiga relationer inte skall sökas med dessa kunder. Denna uppfattning 
yttras också av Hallowell som menar att företag inte skall bemöda sig på alla möjliga sätt att 
tillfredsställa varenda en av sina kunder och motiverar detta med att vissa kunder inte går att 
tillfredsställa eller aldrig kommer att vara lönsamma, med tanke på att företaget måste 
spendera mer resurser än det får in på dem. Schörling och Norberg är inte riktigt av samma 
uppfattning i den här frågan. Schörling menar att ofta löser det sig så att kunder som är 
olönsamma hoppar av samarbetet efter ett tag, eftersom de inte har råd att betala. Däremot 
menar Norberg att man gör allt för att få en olönsam kund att bli lönsam genom att lära känna 
kunden bättre. Trots denna olikhet i uppfattning mellan respondenterna på JOB media 
poängterar både Schörling och Norberg vikten av att föra en dialog med en olönsam kund och 
försöka få kunden att inse sitt ansvar för relationen, men betonar samtidigt att huvudansvaret 
för att få kundrelationen lönsam ligger hos projektledaren. När det gäller Polardörren menar 
Stenlund att företaget inte vill befatta sig med olönsamma kunder. Olönsamma kunder är de 
som alltid söker lägsta pris, och dessa får företaget bort genom att inte gå ned i pris. 
 
Heskett et al. visar i en undersökning att det existerar ett starkt samband mellan de anställdas 
lojalitet och kundlojalitet samt de anställdas tillfredsställelse och kundtillfredsställelse. Denna 
uppfattning stöds av såväl Schörling som Norberg. Schörling menar att det finns en koppling 
mellan lojaliteten hos de anställda och kunderna och betonar att deras kundrelationer är 
personliga relationer och om projektledaren byter arbetsplats, är risken stor att ”hans kunder” 
följer efter. Norberg poängterar också författarnas uppfattning och belyser den genom att säga 
att trygga och nöjda anställda bidrar till att få tillfredsställda kunder. Schörling menar också 
att de anställdas tillfredsställelse påverkar indirekt kundernas tillfredsställelse, eftersom 
kunderna snabbt känner av vilket arbetsklimat som finns på företaget. Stenlund har inte 
samma uppfattning som Heskett et al. om sambanden som författarna menar existerar utan 
hon anser istället att en viss personalomsättning är nyttigt för ett företag, och därför behöver 
inte alla anställda vara lojala mot företaget. Stenlund tror dock att i den mån de anställda har 
kundkontakt så kommer deras tillfredsställelse att leda till att kunderna blir mer tillfreds-
ställda. 
 
Johnson menar att det är betydelsefullt för företaget att omvandla den skapade kundlojaliteten 
till upprepade köp och att kundlojaliteten måste leda till en benägenhet hos kunderna att 
fortsätta samarbeta med företaget. Beträffande detta menar Schörling att sättet för JOB media 
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att få kunder att köpa fler gånger av företaget är att sätta sig in i kundens situation och tänka 
ut vad de skulle ha nytta av, och sedan föreslå det till kunden. Schörling menar att det inte går 
att skapa behov för kunden. Däremot går det att hitta behoven de redan har, men inte 
nödvändigtvis är medvetna om själva. Det som Schörling konstaterar är i överensstämmelse 
med det som Albrecht, Grönroos och Reichheld pratar om, det vill säga skapandet av 
kundvärde och mervärde för kunden. Norberg anser också att det är viktigt att hela tiden hålla 
kontakten med kunderna, även om man inte har något uppdrag från dem hela tiden. Både 
Schörling och Norberg håller med att det här sättet att jobba med kundrelationer leder till att 
företaget blir framgångsrikt, både relations- och lönsamhetsmässigt. Stenlund menar att 
Polardörren uppmuntrar till upprepade köp genom att besöka kunderna två gånger per år och 
vid de tillfällena presenteras företagets erbjudanden. Hon anser det viktigt att lära känna 
kunderna bra och få mycket information om dem. På detta sätt tror hon att det resultera i ökad 
lönsamhet. 
 

5.3 Cross-case analys av fallstudieföretagen 
 
I tabell 5:1 och 5:2 nedan visar vi respondenternas inställning till frågeställningar som vi 
undersökt i vår empiriska del av uppsatsen. Ett X betyder att respondenten svarade 
överensstämmande med frågeställningen. Om inget X satts ut innebär det att respondenterna 
inte svarade överensstämmande med frågeställningen. Tabell 5:1 visar frågeställningar från 
forskningsfråga 1 och tabell 5:2 visar frågeställningar från forskningsfråga 2. Frågorna har 
modifierats något från intervjuguiden för att passa in i vårt sätt att göra cross-case analysen, 
men vi har inte modifierat svaren vi fått från respondenterna. Efter tabellerna kommer vi 
också att sammanfatta de viktigaste skillnaderna och likheterna mellan fallstudieföretagen. 
 
Tabell 5:1. Cross-case analys av fallstudieföretagen med utgångspunkt av forskningsfråga 1 (egen 
figur).  
 
 JOB media Polardörren
Forskningsfråga 1 Schörling Norberg Stenlund 
Har ni mest långsiktiga kundrelationer? X X X 
Vidtar ni åtgärder för att skapa långsiktiga kundrelationer? X X X 
Är alla i företaget involverade i kundrelationer? X X  
Vill ni ha långsiktiga relationer med alla kunder? X X  
Är existerande kunder viktigare för er än nya? X X X 
Har ni mest nära kundrelationer? X X (X)7 
Har ni rutiner för klagomålshantering?   X 
Delar ni upp kunder i olika grupper beroende på omsättning?   X 
Mäter ni tillfredställelse och lojalitet på något sätt?   X 
Satsar ni resurser på att bygga upp sociala band med era 
kunder? 

X X  

Har ni strukturella band med viktiga kunder? X   
 
 
Båda företagen som vi har undersökt har mest långsiktiga kundrelationer. En viktig skillnad är 
att JOB media enbart söker efter långsiktiga kundrelationer, medan Polardörren gärna behåller 
några ad hoc-kunder. Detta medför också att även om Polardörren vidtar vissa åtgärder för att 

                                                           
7  Polardörren har några nära kundrelationer, men de flesta av deras kundrelationer är avlägsna. 
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främja långsiktighet så syns klara skillnader mot JOB medias ansträngningar att jobba 
långsiktigt med alla sina kunder. En stor skillnad mellan företagen är att alla anställda hos 
JOB media är involverade i kundrelationer medan endast ett fåtal av Polardörrens anställda 
har kundkontakt. Båda företagen tycker att det är viktigare att serva existerande kunder, men 
Stenlund på Polardörren berättar också att det är viktigt för dem att hitta nya kunder också 
eftersom de är i en tillväxtfas. När det gäller att ta reda på kundernas behov betonar båda 
företagen vikten av föra en nära dialog med kunden och de anser också att om man lyckas 
med detta så kommer de att få behålla många kunder. JOB media har i huvudsak nära 
kundrelationer medan Polardörren bara har ett fåtal riktigt nära relationer, då främst med stora 
kunder. Respondenterna på båda företagen tror dock att nära kundrelationer leder till höga 
utträdesbarriärer från relationen. Polardörren har utvecklat rutiner för att hantera klagomål 
medan respondenterna på JOB media menar att klagomål hanteras bäst direkt med kunderna i 
en nära relation. En viktig skillnad mellan företagen är att Polardörren delar upp sina kunder i 
tre olika grupper beroende på deras omsättning medan JOB media inte gör det. JOB media har 
inte heller några verktyg för att mäta kundernas lojalitet och tillfredsställelse, det har däremot 
Polardörren som skickar ut enkäter till sina kunder. JOB media satsar mycket resurser på 
sociala band med sina kunder. Polardörren gör inte det men de deltar i sina kunders jubileum 
och sponsrar ibland sina kunders evenemang. Schörling menar att JOB media har vissa 
strukturella band med några av sina viktigaste kunder, men det har däremot inte Polardörren.  
 
Tabell 5:2. Cross-case analys av fallstudieföretagen med utgångspunkt av forskningsfråga 2 (egen 
figur).   
 
 JOB media Polardörren
Forskningsfråga 2 Schörling Norberg Stenlund 
Vidtar ni åtgärder för att få engagerade kunder? X X X 
Anser ni att dessa blir mer lönsamma än andra kunder?    
Ser ni samband mellan: tjänstekvalitet och kundtillfreds-
ställelse? 

X X X 

Kundtillfredsställelse och kundrelationens styrka?    
Kundrelationens styrka och relationens längd? X X X 
Relationens längd och kundlönsamhet? X X X 
Har ni erfarit kundavhopp? X X X 
Gör ni något för att förhindra dem? X X X 
Vill ni bli av med olönsamma kunder? X  X 
Anser ni att de anställdas lojalitet leder till lojala kunder? X X  
Anser ni att de anställdas tillfredsställelse leder till 
tillfredsställda kunder? 

X X X 

Vidtar ni åtgärder för att få kunder att köpa av er flera 
gånger? 

X X X 

 
 
Respondenterna på båda företagen menade att de vidtog åtgärder för att engagera sina kunder, 
däremot kunde inte någon av dem se något direkt samband mellan kundernas engagemang 
och lönsamhet som författarna från teorin ser. Alla respondenterna ser samband mellan 
tjänstekvalitet och kundtillfredsställelse, men JOB media anser att om de levererar för hög 
tjänstekvalitet blir det olönsamt. Varken Polardörren eller JOB media tycker att tillfredsställda 
kunder kan kopplas samman med starka kundrelationer. De tror allihop att starka relationer 
leder till att relationerna består länge. De tror också att långa relationer kommer att generera 
en hög lönsamhet, däremot anser Polardörren att det även finns kunder som alltid kommer att 
söka efter det lägsta priset. Dessa kunder blir inte lönsammare för att man har en lång relation 
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med dem. Båda fallstudieföretagen har erfarit kundavhopp, och de försöker också att 
motverka dem på olika sätt. För att undvika framtida kundavhopp försöker JOB media prata 
med kundföretaget om varför de hoppat av och på så sätt lära sig något. Även Polardörren 
försöker föra en dialog med kunden om varför de hoppat av. Stenlund på Polardörren 
poängterar vikten av att ha en bra kommunikation med kunderna i de här lägena. Polardörren 
vill inte behålla olönsamma kunder, och så svarar också Schörling på JOB media. Hans 
kollega Norberg säger däremot att man bör föra en dialog med dessa kunder och se om de kan 
bli lönsamma på sikt. Polardörren ser inte något samband mellan lojala anställda och lojala 
kunder men hon tror att i den mån anställda har kundkontakt så kommer deras till-
fredsställelse att smitta av sig på kunderna. Det är något som också JOB media anser, men de 
tror även att lojala anställda kommer att resultera i att kunderna förblir lojala mot företaget. 
Båda företagen vidtar åtgärder för att få kunder att köpa flera gånger, Polardörren gör detta 
genom att besöka kunderna två gånger per år och då ge eller komma med speciella er-
bjudanden. JOB media gör det genom att försöka upptäcka kundernas behov och tillfredsställa 
dem. 
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6 SLUTSATSER 
I detta kapitel kommer vi att dra slutsatser som vi har kommit fram till. Slutsatserna bygger 
på de föregående kapitlen i uppsatsen. Vi kommer att inleda med en kort presentation och 
sedan redovisa svaren på forskningsfrågorna. Därefter kommer vi att ta upp uppsatsens 
betydelse för teorin och avslutar sedan med förslag till fortsatt forskning. 
 

6.1 Svar på forskningsfrågor 
 
Med utgångspunkt från vår empiriska studie kan vi dra några slutsatser hur företag på olika 
sätt tillämpar relationsmarknadsföring och särskilt gentemot kunderna. I teorin betonar 
forskare gång på gång betydelsen av kundrelationer och lägger fram belägg byggda på 
empiriska studier hur företag som är serviceorienterade och har fokusering på kunden går en 
ljus ekonomisk framtid till mötes.  Denna starka betoningen av kundrelationer får medhåll av 
respondenterna hos undersökta företag.  
 
 
6.1.1 Bibehållande av kunder genom relationsmarknadsföring 
 
Vi kan från empirin dra slutsatsen att såväl tjänsteföretag som varuproducerande företag söker 
långsiktiga relationer. Utan att det var vårt syfte att jämföra företagstyperna åt, fann vi att det 
som skiljer dem åt är att tjänsteföretag eftersträvar på ett tydligare sätt att nära och långsiktiga 
relationer med sina kunder. Detta kan enligt vår mening förklaras med tjänsteföretag säljer 
kompetensen som företagets personal besitter, och då blir det oerhört nödvändigt och viktigt 
att knyta närmare kontakter med sina kunder, eftersom utförande av uppdrag kräver ett nära 
samarbete mellan de anställda på tjänsteföretagen och kundföretagen. Samarbete mellan 
företaget och kunden resulterar i att kunden känner förtroende och tillfredsställelse för 
tjänsteföretagen. För att förtroendet skall kunna utvecklas och upprätthållas är det viktigt att 
föra dialog med kunden och att vara lyhörd. Både för tjänsteföretag och varuproducerande 
företag är det viktigare att serva existerande kunder eftersom det kostar väldigt mycket att 
serva en ny kund. Detta är särskilt påtagligt hos tjänsteföretag, där man inte vill inleda en 
relation med kunder som bara är ute efter en kort relation med företaget. Trots denna 
medvetenhet om kundbibehållande måste båda företagstyperna skaffa nya kunder, när gamla 
inte kommer med nya uppdrag, och när ett företag växer är det naturligtvis särskilt viktigt att 
skaffa nya kundgrupper. Vi tror att kundtillfredsställelse leder till kundlojalitet, som i sin tur 
leder till lönsamhet. Kundbibehållande är en betydelsefull faktor när det gäller företagets 
ekonomi eftersom det tidigare har påpekats att det är flera gånger billigare att tjäna befintliga 
kunder än att skaffa nya kunder. Några faktorer som vi kommit fram till i vår empiriska studie 
som har stor inverkan på kundbibehållande och som upprepade gånger påpekats av 
respondenterna är:  
 

 Att lyssna på vad kunden har att säga och försöka ta hänsyn till hur kunden ser på 
saker och ting 

 Att leverera det man lovar, annars risken är stor att kunden avbryter samarbetet och 
vänder sig till någon annan 

 Att kunna ta kritik och inte skylla ifrån sig 
 Att båda parter skall tjäna på relationen, det vill säga en win-win situation 
 Att leverera högt kundvärde och uppfylla kundens förväntan. 
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Det vi har upptäckt i vår studie är att företag värderar betydelsen av kundbibehållande högt, 
men vi anser att även tillverkande företag borde arbeta mer med relationsmarknadsföring. Det 
är något som tjänsteföretag gör på ett bra sätt och kan för tillverkande företag bli en stor 
konkurrensfördel om de försöker ha nära relationer med sina kunder samt arbeta metodiskt 
med att skapa sociala band till kunderna för att på så sätt behålla fler av sina kunder. Vi menar 
att vår studie har visat att relationsmarknadsföring gentemot kunder är ett bra sätt för företag 
att behålla kunder, och dessutom ett positivt arbetssätt eftersom målet är att både företaget och 
kunden skall tjäna på relationen.   
  

6.1.2 Lönsamma kundrelationer genom relationsmarknadsföring  
 
I teorin kopplar forskare ihop engagerade kunder och lönsamhet, men i vår empiriska studie 
fann vi inget stöd för det. Trots denna skiljaktighet tror majoriteten av respondenterna att det 
har sina fördelar med att ha engagerade kunder. I teorin tas olika samband upp såsom 
sambanden mellan tjänstekvalitet och kundtillfredsställelse; kundtillfredsställelse och 
relationens styrka; relationens styrka och relationens längd; samt relationens längd och kund-
relationens lönsamhet. Resultat från vår undersökning åskådliggör att det finns samband 
mellan dessa variabler i tre av de fyra sambanden. Det samband som respondenterna inte 
kunde se var sambandet mellan kundtillfredsställelse och kundrelationens styrka. 
Respondenterna medger att dessa olika variabler och sambanden mellan dem bidrar på ett 
eller annat till lönsamma kundrelationer. Det har visat sig att företagen har den uppfattningen 
att långsiktiga relationer är lönsammare än korta relationer därför att det blir billigare för 
företag att betjäna existerande kunder. Vi kan dra slutsatsen att denna lönsamhet skapas när 
kunden förstår att både parter skall tjäna på relationen och därför inte måste driva hårda 
prisförhandlingar. En annan faktor som vi tror bidrar mycket till lönsamheten är att förhindra 
kundavhopp. Som tidigare nämnts kostar det väldigt mycket att hantera nya kunder och på 
grund av detta ligger det i företagets intresse att försöka minimera kundavhopp. Företagen är 
medvetna om den ekonomiska effekten av kundavhopp, men i vissa situationer går det inte att 
undvika kundavhopp. Sådana situationer är när det sker omorganisationer på ett kundföretag 
eller att det geografiska avståndet omöjliggör snabba leveranser, vilket leder till att kunden 
vänder sig till en mer närliggande leverantör. I vår studie har vi fått fram faktorer som har 
positiv inverkan på relationen mellan säljare och köpare, och leder till lönsammare kund-
relationer. Några sådana faktorer är: 
 

 Att få kunderna delaktiga i arbetet och att få kunderna komma med synpunkter 
 Snabb och bra service samt säkra leveranser 
 Starka och långa relationer 
 Att hela tiden vara lyhörd gentemot kunden 

 
Det vi kan se från vår undersökning är att företagen inte önskar ha långsiktiga relationer med 
kunder som är olönsamma. Företagen försöker på ett eller annat sätt att bli av med olönsamma 
kunder, de inleder inte en relation när de får uppfattningen att kunden kommer att vara 
olönsam. En annan slutsats som vi kan dra från det här arbetet är att tjänsteföretagen inte 
mäter kundtillfredsställelse, men på grund av det nära samarbetet med kunderna kan företagen 
ha bra koll på hur nöjda eller missnöjda kunderna är med företagets tjänster ändå. Enkäter och 
andra former av undersökningar på kundtillfredsställelse är andra sätt att hålla koll på hur 
nöjda kunderna är. Vi kan också konstatera att företagen inte utför någon undersökning på hur 
mycket de kan tjäna om de minskar kundavhoppen. Vi tror dock att detta faktum inte är så 
allvarligt eftersom de fallstudieföretag vi undersökte var små med få anställda, vilket gör det 
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lättare för dem att ändå ha bra kontroll när det gäller sina kunder. En annan viktig faktor som 
har lyst fram är sambandet mellan anställdas tillfredsställelse och kundtillfredsställelse; 
anställdas lojalitet och kundlojalitet. Dessa variabler är som vi ser det är oerhört viktiga för 
tjänsteföretag, där hela affärsrörelsen vilar på personalens kompetens och för att producera en 
tjänst krävs en nära interaktion med kunden. Det är viktigt också för ett tillverkande företag 
att ha lojala och tillfredsställda anställda, men inte i samma grad som för ett tjänsteföretag.  
 

6.2 Uppsatsens betydelse för teorin 
 
Vi har i den här uppsatsen undersökt och beskrivit hur företag arbetar med kundrelationer 
genom relationsmarknadsföring för att behålla sina kunder och generera lönsamhet. Vi har 
undersökt två företag i helt olika branscher och sett att tjänsteföretag använder relations-
marknadsföring som deras viktigaste marknadsföringsverktyg, medan varuproducerande 
företag inte använder relationsmarknadsföring fullt ut, utan mer som komplement till andra 
marknadsföringsverktyg.  Vi har kommit fram till att den undersökta empirin i stora delar ser 
ut som forskarna från teorin beskrev verkligheten. Till stora delar bekräftar alltså vår studie 
teorin. Vi menar att företag är medvetna om och arbetar med kundrelationer. Det finns dock 
skillnader mellan teori och empiri som vi upptäckt. Det gäller framförallt att företagen inte har 
nedtecknade strategier och processer, utan de bygger kundrelationerna utifrån den känsla de 
har. Känslan har utgångspunkt i deras praktiska erfarenheter. Deras interaktioner med 
kunderna anpassas från kund till kund. I teorin beskrev många författare med olika modeller 
hur företag borde gå till väga med kundrelationerna, vi menar att företagen arbetar på 
liknande sätt, men utgår från praktiska erfarenheter istället för teoretiska modeller. 
 
Vad vi har kommit fram till i vår forskning är att företag är medvetna om vad relationsmark-
nadsföring är för något och hur det skall tillämpas. Vi har också visat i uppsatsen att när 
företag använder relationsmarknadsföring gentemot sina kunder så får de ett ökat kundbi-
behållande, vilket också leder till ökad lönsamhet. Lönsamheten höjs också eftersom kunder 
som företagen har en bra relation med köper mer än andra kunder gör. Utifrån vår studie kan 
vi också bekräfta att sambandet mellan kundbibehållande och lönsamhet som många forskare 
från teorin stämmer. 
 

6.3 Diskussion av det empiriska materialet 
 
Utifrån det empiriska materialet har vi kommit fram till att det finns likheter och skillnader 
mellan JOB media och Polardörren på hur de ser på relationer med kunder och hur olika 
aspekter och handlingssätt påverkar kundtillfredsställelse, kundlojalitet och kundbibehållande. 
En logisk förklaring till skillnaderna som finns tror författarna till den här uppsatsen bottnar i 
att ena företaget är ett tjänsteföretag och den andra företaget är ett tillverkande företag. 
Skillnader i användning av relationsmarknadsföring gentemot kunder beror på att tjänste-
företaget producerar immateriella tjänster där kvaliteten på det producerade bestäms utifrån 
kundens uppfattning. Det är därför mycket viktigt att tjänsteföretag hela tiden har kontakt med 
sina kunder och på så sätt försäkrar sig om att de är nöjda med den tjänstekvaliteten de får. 
Varuproducerande företag använder valda delar ur relationsmarknadsföringen men vi anser att 
de borde koncentrera sig mer på det och att lägga ned arbete på att skapa sociala band med 
sina kunder för att på så sätt bygga upp utträdesbarriärer ur relationen och därmed öka sitt 
kundbibehållande och också lönsamheten på längre sikt.  
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En rekommendation som vi skulle vilja komma med till alla företag, oavsett vilken bransch de 
arbetar i är att utbilda sin personal i relationsmarknadsföring, och kanske också göra som JOB 
media gjort, anställa någon med mycket kunskap inom området. Det tror vi skulle leda till 
ökad förståelse inom företaget för relationsmarknadsföring och speciellt kundrelationer, vilket 
skulle vara positivt för framtida kundbibehållande och lönsamhet. 
 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
När det gäller fortsatt forskning skulle vi vilje uppmana till att göra en fortsatt studie 
angående skillnaderna som föreligger mellan tjänsteföretag och varuproducerande företag 
gällande relationsmarknadsföring gentemot kunder. Vi har kommit fram till några skillnader 
som vi presenterar i vårt slutsatskapitel, men det vore intressant med en uppsats som hade 
fokus på att titta närmare på dessa skillnader. Relationsmarknadsföring är ett stort forsknings-
område. Vi har koncentrerat oss på relationsmarknadsföring med fokus på kundrelationer, 
men vi anser också att forskning kring relationsmarknadsföring riktat mot resten av företagets 
omgivning vore av stor vikt att ta forska mer i. En annan aspekt av relationsmarknadsföringen 
är att forskarna inte kommit fram till en klar definition av vad konceptet egentligen står för. 
Vi anser att det finns plats för forskning som kan bana väg för en ökad förståelse av vad 
relationsmarknadsföring egentligen är för något och vilka verktyg det inbegriper. 
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Bilaga  

Intervjuguide 
 
Syftet med vår uppsats är att beskriva hur företag arbetar med att behålla existerande kunder 
samt hur de får lönsamhet i det.  
 
FF1. Bibehållande av kunder genom relationsmarknadsföring 
 

1. Hur ser era relationer ut med era kunder?  
 
2. Vilka åtgärder vidtar ni för att skapa långsiktiga kundrelationer? 
 
3. Vill ni ha långsiktiga relationer med alla kunder? 
 
4. Vad är viktigare för er, att skaffa nya kunder eller vårda de existerande? Varför? 
 
5. Hur går ni tillväga för att ta reda på vilka behov kunden har? 
 
6. Hur tillfredställer ni de behoven? 
 
7. Tror ni att det leder till ett ökat kundbibehållande? 

 
8. Har ni nära eller avlägsna relationer med era kunder? 

 
9. Hur hanterar ni otillfredsställda kunder? 

 
10. Finns det rutiner för hur klagomål skall hanteras och leder det till ökad kundlojalitet 

och kundtillfredsställelse?  
 

11. Delar ni upp kunder i olika grupper beroende på vilken relation ni har till dem? 
 

12. Hur arbetar ni i sådana fall mot de olika grupperna? 
 

13. Har ni någon form av strategi för att behålla era kunder? 
 

14. Är alla i företaget medveten om denna strategi? 
 

15.  Hur går ni tillväga för att skapa kundvärde? 
 

16. Vad gör företagsledningen för att kundvärdeperspektivet skall genomsyra hela 
företaget? 

 
17. Mäter ni kundtillfredsställelse och kundlojalitet på något sätt? 

 
18. Vad gör ni för att skapa sociala band till kunderna? 

 
19. Bygger ni upp strukturella band till viktiga kunder? 

 



BILAGA 
 

 
 

20. På vilket sätt bidrar detta till kundbibehållande? 
 
 
 
FF2. Lönsamma kundrelationer genom relationsmarknadsföring 
 

1. Vidtar ni några åtgärder för att få engagerade kunder? 
 

2. Blir engagerade kunder lönsammare än andra? (Är kunder som har stark engagemang i    
relationen lönsammare än andra?) 
 
 
3. Ser ni samband mellan: tjänstekvalitet och kundtillfredsställelse? 
   kundtillfredsställelse och kundrelationens styrka? 
   kundrelationens styrka och relationens längd? 
   relationens längd och kundlönsamhet? 
 
4. Har ni erfarit kundavhopp? 
 
5. Vad tror ni att kundavhopp beror på? 
 
6. Gör ni något för att förhindra dem? 
 
7. Anser ni att det leder till ökad lönsamhet? 
 
8. Hur hanterar ni olönsamma kunder? 
 
9. Anser ni att de anställdas lojalitet leder till kundlojalitet samt de anställdas 
tillfredsställelse till kundtillfredställelse? 
 
10. Vidtar ni åtgärder för att få kunder att köpa av er flera gånger? 
 
11. Anser ni att ert sätt att jobba med kundrelationer leder till ökad lönsamhet? 

 



 

 

 


