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ABSTRACT 
Strong relationships are something that is really important for companies to succeed with, in purpose 

to increase and protect their market shares. After major research on the subject, it has been found 

that variables like exchange of relationship, trust, control mutability, satisfaction and commitment 

are important in the establishment of measuring a relationship. The purpose with this thesis was to: 

increase the knowledge on how companies measure, and then consequently evaluate, their 

relationships. To answer the purpose of the study we chose to do a case study at Stadium AB, which 

is a retailing concern with a high level of customer contact on a daily basis. The conclusion is that 

trust most likely is the key variable in measuring relationships. It also indicates that the other 

variables are a base in the development of trust in the relationships. To make the measurement 

system the most useful, all of the variables have to be implemented in the measuring process.  

  



 
 

FÖRORD 
Under de senaste 10 veckorna har vi fått en djupare inblick i det aktuella ämnet rörande mätning av 

kundrelationer. När vi som författare skriver ett examensarbete av denna karaktär finns det givetvis 

ett antal personer som vi vill rikta ett stort tack till. Först och främst vill vi tacka våra respondenter 

hos Stadium som gjorde denna studie möjlig. Ett stort tack även till handledare Rickard Wahlberg 

samt våra studiekamrater som under arbetets gång bidragit med kloka tankar inom ämnet.  

 

I och med att vi sätter punkt för denna uppsats sätter vi även punkt för vår studietid tillsammans. 

Därmed vill vi författare passa på att tacka varandra för ett trevligt och framgångsrikt samarbete. Vi 

vill även avslutningsvis passa på att tacka ett antal personer som varit en del av vår studietid, tack till  

Björn Nyström, Jacob Enersen och Mattias Bergdahl. Denna uppsats tillägnar vi er. 

 

Luleå universitetsbibliotek den 23 maj 2008 

 

 

Johan Blom & Henrik Falk



 
 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1. INLEDNING ........................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................................. 1 

1.2 Problemdiskussion .................................................................................................................. 2 

1.3 Syfte och forskningsfrågor ....................................................................................................... 4 

2. TEORETISK REFERENSRAM .................................................................................................... 5 

2.1 Förtroende som relationens grund ......................................................................................... 5 

2.1.1 Begreppet förtroende ..................................................................................................... 5 

2.2 Relationsmarknadsföring ........................................................................................................ 6 

2.2.1 Bygga upp starka och långsiktiga relationer .................................................................... 6 

2.2.2 Faktorer som indikerar på goda relationer ..................................................................... 7 

2.3 Mätning av relationer .............................................................................................................. 9 

2.3.1 Vikten av att mäta relationer ........................................................................................ 10 

2.3.2 Vem skall mätas? ........................................................................................................... 11 

2.4 Genomförandet av mätningen .............................................................................................. 11 

3. METOD ............................................................................................................................... 13 

3.1 Aktörssynsätt ......................................................................................................................... 13 

3.2 Forskningsansats ................................................................................................................... 13 

3.3 Litteraturstudie ...................................................................................................................... 13 

3.4 Val av forskningsstrategi ....................................................................................................... 14 

3.5 Val av fallstudieföretag .......................................................................................................... 14 

3.6 Datainsamling ........................................................................................................................ 14 

3.7 Analys av insamlad empiri ..................................................................................................... 15 

3.8 Metodproblem ...................................................................................................................... 15 

4. EMPIRI ................................................................................................................................ 17 

4.1 Presentation av företaget...................................................................................................... 17 

4.2 Intervju med Göran Sarin ...................................................................................................... 17 

4.2.1 Förtroende och kundrelationer ..................................................................................... 17 

4.2.2 Mätningar av kundrelationer ........................................................................................ 18 

4.2.3 Genomförandet av mätningarna ................................................................................... 18 

4.3 Intervju med Fabian Hellberg ................................................................................................ 19 

4.3.1 Förtroende och kundrelationer ..................................................................................... 19 

4.3.2 Mätningar av kundrelationer ........................................................................................ 20 

4.3.3 Genomförandet av mätningarna ................................................................................... 20 



 
 

4.4 Intervju med Mikael Jonsson ................................................................................................. 21 

4.4.1 Förtroende och kundrelationer ..................................................................................... 21 

4.4.2 Mätningar av kundrelationer ........................................................................................ 22 

4.4.3 Genomförandet av mätningarna ................................................................................... 22 

5. ANALYS OCH TOLKNING ...................................................................................................... 24 

5.1 Förtroende ............................................................................................................................. 24 

5.2 Relationsmarknadsföring inom Stadium AB .......................................................................... 24 

5.2.1 Uppbyggandet av starka och långsiktiga kundrelationer .............................................. 25 

5.2.2 Indikatorer på goda kundrelationer .............................................................................. 25 

5.3 Mätning av kundrelationer inom Stadium AB ....................................................................... 27 

5.3.1 Vikten av mätningar inom Stadium AB.......................................................................... 27 

5.3.2 Vilka mäter Stadium AB? ............................................................................................... 28 

5.4 Genomförandet av mätningar ............................................................................................... 28 

5.4.1 Stadiums mätprocess .................................................................................................... 29 

6. SLUTSATSER ........................................................................................................................ 30 

6.1 Återkoppling till syfte och forskningsfrågor .......................................................................... 30 

6.2 Avslutande diskussion ........................................................................................................... 31 

6.3 Förslag på fortsatt forskning ................................................................................................. 31 

REFERENSER ............................................................................................................................... 33 

 

 

 

Bilagor 
BILAGA 1 – Intervjuguide 

 



INLEDNING 

 

 

1 
 

1. INLEDNING 
 detta kapitel kommer en bakgrund samt en introduktion till det aktuella ämnet att presenteras 

för att skapa en ökad förståelse för läsaren. Avslutningsvis kommer detta att mynna ut till en 

problemdiskussion som avslutas med ett syfte och forskningsfrågor.  

1.1 Bakgrund 
Företag och dess affärer är enligt Darling och Russ (2000) inte uppbyggda av enbart företagets kraft, 

utan snarare utav förtroende. Förtroende är något som författarna menar är en grund till relationer 

som de anser är viktiga för att skapa sämja mellan två parter. Förtroende är något som också stöds 

av Brønn (2008) som menar att förtroende är en indikator på goda relationer. Brønn beskriver i 

artikeln, med medhåll från Hall (2006) också att handligs kontroll, åtagande och tillfredsställelse är 

faktorer som kan vara tecken på goda relationer. Dall’Olmo Riley och de Chernatony (2000) stödjer 

detta och menar att en relation som är byggd på förtroende är något som kan återspegla kvalitén i 

form av en förtroendegaranti för kunden. 

Förtroende tycks utifrån ovanstående stycke vara något som flera författare menar bygger företag 

samt bidrar till goda relationer. För att skapa en tydligare bild om förtroende kommer begreppet 

förtroende definieras nedan enligt Christenson (2007): 

Assured reliance on the character, ability, strength, or truth of someone or something 

(Christenson, 2007). 

Författaren menar med andra ord att begreppet förtroende kan sägas vara en försäkran om 

förtroendet till en person eller något specifikt föremåls karaktär, förmåga, styrka eller sanning.  

Efter den industriella revolutionen fick begreppet relation en allt mindre betydelse och allt mindre 

uppmärksamhet eftersom distributionskedjan fick en ny part att ha i åtanke, mellanhanden. 

(Grönroos, 2004).  

Begreppet relationsmarknadsföring har på senare år fått större uppmärksamhet av olika forskare, 

detta gällande affärer företag sinsemellan och som direktförsäljning till kunder (Dall’Olmo Riley & de 

Chernatony, 2000). Dall’Olmo Riley och de Chernatony beskriver vidare att ett av syftena med 

relationsmarknadsföring är att försvara och stärka relationen med kunder och andra 

samarbetspartners.  Vikten av goda kundrelationer är inte något som är direkt nytt för speciellt 

många människor men dock något som Galea (2006) menar är livsviktigt för att ett företag ska lyckas 

med sina affärer och skapa framgång. För att komma en bit på vägen mot nöjdare kunder, vilket i sin 

tur skapar goda relationer, är ärlighet hos säljaren mycket viktigt eftersom detta skapar ett 

förtroende hos köparen (ibid). 

Relationer är något som många författare enligt ovanstående diskussion menar är viktigt för att 

företag ska bli framgångsrika och lyckas i sina affärer och begreppet relation definieras nedan enligt 

Kumar, Bohling och Ladda (2003): 

An intention of a customer to build a relationship with a firm while buying a product or a 

service attributed to a firm, a brand, and a channel (Kumar et al, 2003). 

I 
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Kumar et al (2003) menar att begreppet relation innebär att syftet för kunden är att bygga en 

relation med ett företag vid köpet av en produkt, tjänst, varumärke eller en distributionskanal från 

det specifika företaget.  

1.2 Problemdiskussion 
Med hjälp av nära kundrelationer och relationer med olika handelspartner ökar möjligheter för 

företaget att skapa sig konkurrensfördelar samt skapa ett högre värde för kunden (Fielding, 2008). 

Många företag omstrukturerar deras strategi för att lägga större fokus på kundrelationer för att 

skapa dessa konkurrensfördelar (Jain, Jain & Dhar, 2003). Vidare är relationer av den vikt att det är 

betydelsefullt att skaffa kunder men även att viktigt att kämpa för att behålla dem så länge som 

möjligt (Muller, 1996). Muller nämner några olika åtgärder som kan hjälpa till att behålla sina kunder 

vilket handlar om allt från att skicka personligt material till kunderna samt involvera kunderna i 

produkten för att genom detta får kunden att känna sig mer delaktig i hela affärsprocessen. 

Ett mål med marknadsföring är att skapa uppmärksamhet rörande kundernas relationer (Brønn, 

2008). Detta beskrivs enligt författaren vidare som ett sätt att skapa en bro mellan det akademiska 

och det praktiska arbetet. Ett vidare sätt att skapa denna uppmärksamhet är med hjälp av 

relationsmarknadsföring där Dall’Olmo Riley och de Chernatony (2000) menar att denna typ av 

marknadsföring kan hjälpa företag att stärka relationen till kunden. Vidare är detta något som Brønn 

(2008) menar återspeglas i många företag som förstår innebörden av nöjda och lojala kunder samt 

att företagen märker att kundrelationer kan påverka företaget direkt eller indirekt. Nöjda kunder är 

enligt Lindenmann (1999) en faktor som direkt påverkar och går att härleda till nöjda och trivsamma 

medarbetare. Utifrån denna diskussion torde det gå att koppla ihop Dall’Olmo Riley och de 

Chernatony’s (2000) resonemang gällande relationsmarknadsföring och det Lindenmann (1999) 

beskriver. Relationsmarknadsföring borde vidare kunna vara en faktor som kan skapa nöjda kunder 

eftersom företag ser till kunderna på ett annat sätt än vid den traditionella marknadsföringen.  

Vidare är förtroende också något som enligt (Brønn, 2008) också skapar nöjda kunder och detta är 

också en viktig faktor som är hänförbar till företags kundrelationer. 

Brønn (2008) menar att goda kundrelationer inte är något som går på en handvändning utan är 

snarare något som måste byggas på sikt. Detta är något som författaren menar är ett stort problem 

för många företag som inte vill anstränga sig samt investera i relationer. Brønn skriver också att det 

är bevisat att relationer är en bidragande orsak till ett företags goda eller dåliga rykte på marknaden.  

Företag fokuserar ofta på mätbara siffror för att få en insikt om hur det går för företaget (Darling & 

Russ, 2000). Vidare menar författarna att de anställda måste skapa en förståelse och erfarenhet 

gällande agerandet mot deras kunder. Relationer kan också enligt författarna vara ett sätt för företag 

att kontrollera framgång och även rykte. Darling och Russ menar också att det inte är lätt att influera 

och påverka en aktuell situation utan att respektera det nätverk av människor som kan bidra och 

hjälpa organisationen. 

Vidare är Brønn (2008) av den uppfattningen att det är viktigt att mäta sina relationer och sitt rykte, 

detta oavsett om det handlar om privata företag, offentlig sektor, kommuner eller statliga 

myndigheter. Intresset för att mäta sitt rykte och sina relationer är något som har ökat påtagligt 

bland organisationer på senare år (ibid). Samtidigt hävdar Brønn (2008) att strävan efter att mäta 

sina relationer kan få företag att bortse från det viktigaste åtagande nämligen att bygga och stärka 



INLEDNING 

 

 

3 
 

sina relationer. Dock torde mätning av relationer ses som ett verktyg för att bygga och stärka sina 

kundrelationer (ibid).  

När en kund börjar göra affärer med ett företag är det viktigt att företaget redan från första början 

skapar och sätter upp förväntningar på kunden inför de kommande affärerna (Borle, Singh & Jain, 

2008). Författarna menar vidare att det är av intresse för många företag att veta vilken nytta 

företaget kan förvänta sig av sina kunder. Detta är något som Ryals (2003) stödjer genom att skriva 

att mätningar av relationer rörande kundlönsamhet är ett signifikant verktyg för att styra dessa 

kundrelationer. Med hjälp av mätningar av relationerna kan företaget skapa sig underlag som kan 

användas vid framtida beslut rörande dess marknadsföring (Borle et al, 2008). Vidare trycker Borle et 

al på att företag ofta har en begränsad budget till marknadsföringen och med hjälp av de uppsatta 

förväntningarna företaget har på kunderna kan de lättare anpassa marknadsföringen för att få ut 

mer utav denna. För att lyckas med detta krävs det enligt författarna mätningar av värdet i 

kundrelationen och detta är något som Borle et al menar att många företag har svårt att lyckats med.   

Payne och Frow (2006) tar i sin artikel upp vikten av att mäta sina kundrelationer för att kunna 

underlätta arbetet med att bevara dessa relationer. Vidare menar författarna att dagens företag inte 

lägger ner tillräckligt med tid för att mäta sina kundrelationer. Payne och Frow tar även upp nyttan 

att mäta sina kundrelationer för att på detta sätt kunna göra sina kunder mer lönsamma genom att 

mäta dessa. Vikten av att mäta relationer är också något som stöds av Lindenmann (1999) som 

menar att de två viktigaste variablerna att mäta anställda och kunderna. Detta för att erhålla en klar 

bild över organisationens relationer till deras anställda och kunder (ibid). Vidare anser författaren att 

det kan vara problematisk och svårt för företag att på ett effektivt sätt mäta hur effektiva de har varit 

att bygga och bevara en kundrelation. Dock menar Lindenmann att allt fler företag måste förstå 

vikten av att mäta sina kundrelationer för att på ett effektivt sätt kunna utvärdera sina relationer 

med intern och extern kommunikation. Författaren menar avslutningsvis att även om ett företag ska 

kunna ha välfungerande relationer krävs det mätning av relationer och framförallt krävs faktorerna 

förtroende och åtaganden. 

Grunig och Hon (1999) menar också att relationer och mätningar av dessa är något som är viktigt 

inom arbete gällande PR.  Dock anser författarna att det inte finns något bra sätt att mäta relationer. 

Vidare anser Grunig och Hon att det finns sex faktorer som skall mätas när ett företag vill bedöma 

deras kundrelationer. Dessa faktorer är ömsesidig kontroll, förtroende, tillfredsställelse, åtagande, 

utbyte av relationer och slutligen den gemensamma relationen (ibid). Grunig och Hon är av den 

uppfattningen att mått för att mäta kortsiktiga relationer är relativt många men dock upplever 

författarna att mått för mätning av långsiktiga relationer är av större begränsning.  Med hjälp av 

tidigare forskning inom ämnet tycks många författare vara överens om att företag bör mäta sina 

kundrelationer där utvärdering är vara del av detta arbete.  

Problemdiskussion visar på vikten för företag att skapa ett förtroende för sina kunder och ett sätt att 

skapa detta förtroende samt stärka sina marknadsandelar kan också vara med hjälp av 

relationsmarknadsföring. Relationsmarknadsföring är också enligt tidigare forskning en faktor som 

kan hjälpa företag att anpassa sig efter sina kunder Dock fokuserar denna studie på mätarbetet, 

implementeringen samt vikten av att mäta kundrelationer men där relationsmarknadsföring och de 

olika faktorerna som Grunig och Hon (1999) tar upp.  
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1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Utifrån ovanstående problemdiskussion som betonar vikten av att företag mäter och därmed 

utvärderar sina kundrelationer, främst i meningen att bygga och stärka dessa relationer syftar denna 

studie till att öka förståelsen för hur detta arbete sker.  Nedan presenteras studiens syfte och 

forskningsfrågor. 

att öka förståelsen för hur företag mäter och därmed utvärderar sina 

kundrelationer 

Forskningsfråga 1: Vilka faktorer kan vara av betydelse och finnas i åtanke vid företags 

mätningar av kundrelationer? 

Forskningsfråga 2: Hur fungerar företags mätsystem för kundrelationer? 



TEORETISK REFERENSRAM 

 

 

5 
 

2. TEORETISK REFERENSRAM 
 detta kapitel kommer den teoretiska referensramen att presenteras och denna teori ligger sedan 

som grund för studien. Med hjälp av denna referensram kommer studien att föra en vidare 

diskussion inom det problematiserade ämnet rörande relationer, där tyngdpunkten ligger på 

framförallt mätningar av ett företags kundrelationer.  

2.1 Förtroende som relationens grund 
För att företag ska lyckas att bli framgångsrika i framtiden krävs det nya och mer effektiva sätt att 

lära ut kunskap (Darling & Russ, 2000). Här menar författarna att det krävs nya sätt att tillgodose 

kunderna samt att skapa ett bättre mervärde åt företagets aktieägare. Darling och Russ trycker på 

vikten av förtroende, vilket är något som styr och bygger upp många företag och därför måste 

företag ta ansvar för deras relationer till sina kunder. Dall’Olmo Riley och de Chernatony (2000) 

skriver att förtroende är en grund till relationer men även att förtroende är en faktor som kan stärka 

företagets kvalité. Förtroende kan också reducera risker samt att en relation som är byggd kring 

förtroende kan öka kundens tillit inför de kommande förväntningarna (ibid).  

Förtroende är enligt Palmatier, Dant, Grewal och Evans (2006) det starkaste verktyget som ett 

företag har inom organisationen när det gäller relationsmarknadsföring, vilket även stöds av 

Sirdeshmukh, Singh och Sabol (2002) samt av Wang, Liang & Wu (2006). Vidare är Sirdeshmukh et al 

(2002) av den åsikten att förtroende kan ses som en hörnsten vid uppbyggandet av kundrelationer. 

En kunds förtroende är något som är kopplat till kundlojalitet och lojalitetens syfte är att skapa 

prestationer som i sin tur skapar motivation att upprätthålla en relation med ett aktuellt företag 

(ibid). Författarna menar vidare att förtroende också influerar lojalitet med effekten från kundens 

överensstämmande uppfattning rörande företaget.  

Det är speciellt viktigt att bygga upp relationen med förtroende i situationer där det är svårt för 

kunden att utvärdera alternativ rörande köpet, både före och efter köptillfället (Dall’Olmo Riley & de 

Chernatony, 2000). Författarna menar avslutningsvis också att förtroende mellan företaget och 

kunden är något som gynnar och skapar fördelar för båda parterna i sammanhänget och inte bara 

den ena parten.  

2.1.1 Begreppet förtroende  

Begreppet förtroende är enligt tidigare presenterad problemdiskussion något som många författare 

verkar vara överens om som viktigt när företag ska bygga upp en bra och stark relation till sina 

kunder. Brønn (2008) beskriver att förtroende är en slags indikator på goda relationer och författaren 

beskriver begreppet genom att skriva; en part som med tillit och egen vilja öppnar upp sig mot en 

annan part i sammanhanget.  

Vidare beskriver Schneider (2003) att en relation inte kan byggas utan de två faktorerna respekt och 

förtroende, där författaren betonar förtroende som den viktigare aspekten. Schneider menar att 

utan förtroende, finns det ingen respekt eftersom förtroende är något som vidare bygger respekt 

inom kundrelationer. Vidare menar författaren att det centrala inom förtroende är integritet som i 

detta fall handlar om viljan att göra rätt saker oavsett kostnaderna eftersom det är det enda rätta att 

göra i situationen. Sirdeshmukh et al (2002) beskriver en konsuments förtroende som förväntningar 

från konsumenten om att en leverantör skall fullfölja och hålla de löften som lovats vid beställningen.  

I 
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2.2 Relationsmarknadsföring 
På senare tid har innebörden av relationsmarknadsföring fått allt större betydelse där förtroende 

återigen spelar in sin roll (Sirdeshmukh et al, 2002). Vidare bygger begreppet relation på 

ömsesidighet mot de involverade parterna vilket är något som återspeglas i 

relationsmarknadsföringen enligt Dall’Olmo Riley och de Chernatony (2000). Den största skillnaden 

mellan relationsmarknadsföring och traditionell marknadsföring är framförallt att 

relationsmarknadsföringen betonar vikten av utvecklingen och skapandet av långvariga relationer 

vilket i sin tur har som mål att skapa kundnöjdhet (ibid). Dessutom menar författarna att 

relationsmarknadsföring kan spela en större och mer betydande roll när det berör affärer som 

innebär en större risk och på så sätt involverar köparen på ett större sätt. Här menar de vidare att 

relationsmarknadsföringen fungerar som ett verktyg som reducerar risken för köparen och samtidigt 

skapar en mer bekväm situation för konsumenten.  

Syftet med relationsmarknadsföring är enligt Dall’Olmo Riley och de Chernatony (2000) att öka och 

försvara relationen med kunderna och andra berörda parter. Detta är genomförbart med hjälp av 

gemensamma utbyten samt fullbordade åtagande (ibid). Ett annat syfte med 

relationsmarknadsföring är enligt Wang och Wu (2006) att skapa en tillväxt bland kundlojaliteten och 

kundernas konsumtion. Detta skall göras med hjälp av interaktiva marknadsföringsprogram via 

företaget (ibid). Författarna menar också att desto mer individuella marknadsaktivitet företaget gör, 

desto mer nöjda kunder kommer att skapas och utvecklas. För att tydliggöra dessa syften samt att 

skapa en tydligare förståelse för begreppet relationsmarknadsföring, beskriver Gummesson (2002, s 

3) att relationsmarknadsföring är en form av marknadsföring som sätter relationer, nätverk och 

interaktion i centrum.  

Med dagens utveckling rörande internet och alla shoppingmöjligheter som detta verktyg skapar 

menar Dall’Olmo Riley och de Chernatony (2000) att flera stora företag satsar på att utveckla tydliga 

relationer med individuella kunder. Avslutningsvis menar Grönroos (2004) att 

relationsmarknadsföringen måste skapa ett mervärde för kunden eller någon annan part i 

sammanhanget. Detta mervärde måste också uppskattas och tas emot av kunden vilket också är en 

grundförutsättning för att relationsmarknadsföring skall bli lyckosam (ibid).  

2.2.1 Bygga upp starka och långsiktiga relationer 

Under 1980-talet gjordes upptäckter där mer och mer visade på betydelsen av långsiktiga 

kundrelationer vilket också blev allt vanligare på den aktuella marknaden (Grönroos, 2004). Vidare 

menar författaren att direkt kontakt med kunden som i till exempel serviceyrket, är ett tydligt 

exempel på en situation där en relation byggs upp. Om denna process blir lyckosam kan en relation 

med den aktuella kunden betraktas som uppbyggd (ibid). I slutändan handlar relationer trots allt om 

att om att tillgodose en kunds vilja och behov (Zineldin & Philipson, 2007).  

Med hjälp av utvecklandet av starka relationer med företagets kunder skapar detta ett mervärde 

samt starka konkurrensfördelar gentemot omvärlden (Fielding, 2008).  En annan anledning varför det 

kan vara bra med starka kundrelationer är att det är billigare att bevara de kunder som företaget 

redan har än att jaga och locka till sig nya kunder på marknaden (Grunig & Hon, 1999). Med hjälp av 

starka och långa relationer menar Dall’Olmo Riley och de Chernatony (2000) att kunderna får sig att 

känna sig mindre stressade och reducera problem som kan uppstå mellan kunden och företaget.  
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Bra relationer kan också hjälpa till för kunden att veta vad personen i fråga kan förvänta sig av 

företaget (Dall’Olmo Riley & Chernatony, 2000). Relationer kan ses som en pågående process där 

kunden skall känna sig trygg, känna ett förtroende för den andra parten och en relation där de 

underliggande riskerarna skall vara minimerade (Grönroos, 2004).  

Som tidigare nämnt är förtroende en viktigt variabel när ett företag ska bygga upp starka relationer 

vilket också har fått ökad betydelse alltefter tiden går (Sirdeshmukh et al, 2002). Detta är något som 

många författare verkar vara ytterst överens om utifrån tidigare forskning. Bygga relationer handlar 

enligt Zineldin och Philipson (2007) om hur personen som är säljare framför information och 

kommunicerar med människor. Vidare menar författarna att genom att bygga starka relationer med 

sina kunder skapas det bättre förutsättningar för framgång. Här menar Zineldin och Philipson att det 

inte räcker med att använda och tillämpa verktygen i marknadsföringsmixen på rätt sätt utan snarare 

lägga fokus på uppbyggandet av en stark relation. Här måste dock företag också ha rätt tillgång och 

möjlighet att utnyttja bra kvalitet, påverkan, personlig försäljning och reklam för att lyckas fullt ut 

med deras kundrelationer (ibid).  

Vidare menar Zineldin och Philipson (2007) att relationsmarknadsföring handlar mer om att bygga 

upp långvariga relationer med redan befintliga kunder snarare än att locka till sig och attrahera nya 

kunder vilket också enligt Grunig och Hon (1999) kostar mer pengar. En väg för att bygga dessa 

relationer är att ha återkommande affärer med kunden samt att syftet med affärer är att bygga upp 

en relation med en kund och behålla den på längre sikt (ibid). Zineldin och Philipson menar att det 

trots allt är kunden som är i centrum av de marknadsföringsperspektiv som finns i företaget.  

För att på ett till fredställande sätt bygga upp en stark relation tar Wood (1997) upp några viktiga 

initiala punkter som ett företag bör ha i åtanke. Den första punkten som författaren tar upp är att ha 

ett klart och tydligt varumärke som visar vad företaget står för. Vidare menar Wood att företag ska 

ha bra interna processer för att kunna ge ut information och förmåga att kunna styra försäljning och 

efterfrågan. Wood tar även upp förmågan att kunna visa vad företagets produkt eller tjänst står för 

samt på vilket sätt den är skiljer sig från och är med differentierad än konkurrenternas som en viktig 

roll i arbetet med nya relationer. Avslutningsvis beskriver författaren vikten av att kunna influera 

attityder och beteende för att på detta vis kunna påverka en gynnsam benägenhet hos en köpgrupp.   

2.2.2 Faktorer som indikerar goda relationer 

Brønn (2008) tar i sin artikel upp fyra faktorer som indikatorer på goda relationer. Dessa faktorer är 

sådana som också Grunig och Hon (1999) nämner i sin artikel men författarna nämner också en 

annan faktor utöver de som Brønn (2008) tar upp som också bidrar till kundrelationer. De faktorer 

som Brønn och Grunig och Hon tar upp i sina artiklar har vi författare valt att illustrera i figur 1 som 

presenteras nedan. Vi författare har sammanställt dessa faktorer som en egen tolkning där vi anser 

att begreppen är något som bidrar och skapar kundrelationer. Detta för att skapa en ökad förståelse 

för läsaren att dessa faktorer är bidragande till företags kundrelationer.  
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Figur 1: Faktorer som bygger relationer (en sammanställning av Brønn, 2008) 

Förtroende 

Den första faktorn som Brønn (2008) tar upp är förtroende, där menar författaren att denna faktor är 

uppbyggd på den ena partens villighet att öppna sig för den andra parten. Detta är något som också 

Grunig och Hon (1999) skriver om och trycker också på de tre faktorerna som påverkar förtroende. 

Mätningen av denna dimension inkluderar de tre faktorer som integritet, grad av beroende samt 

kompetens. Integriteten är enligt författaren uppbyggd på tron att en organisation är rättvis och 

precis medan graden av beroende är uppbyggd på tron att en organisation är villig att göra det som 

den uttalat sig att göra. Slutligen menar Grunig och Hon att kompetensen på tron att en organisation 

har förmågan att göra de den har åtagit sig att göra.  

Ömsesidig kontroll 

Den andra faktor som Brønn (2008) tar upp är ömsesidig kontroll vilket författaren beskriver som 

graden en part accepterar vem som har den rättmätiga styrkan och makten att influera den andra 

parten. Här menar Grunig och Hon (1999) att kontrollen är nödvändig där ena parten måste kunna 

kontrollera den andra parten i en viss utsträckning.  

Åtagande 

Vidare tar Brønn (2008), men också Grunig och Hon (1999) upp åtagande som den tredje faktorn som 

en indikator på goda relationer. Samtliga författare beskriver åtagande som den graden den ena 

parten upplever att relationen är värd att spendera tid och pengar på är beroende av en fortsatt men 

även känsloupplevd åtagande.  

Relation
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Tillfredsställelse 

Avslutningsvis tar Brønn (2008) upp tillfredsställelse som en fjärde indikator på goda relationer. Här 

påstår författaren att tillfredsställelse bygger på graden den ena parten upplever fördelaktiga och 

positiva förväntningar som underbygger relationen. Detta är något som också stöds av Grunig och 

Hon (1999) som menar att en tillfredsställd relation ökar fördelarna som i slutändan överväger 

kostnaderna.  

Utbyte och gemensam relation 

Dock tar Grunig och Hon (1999) upp två ytterligare faktorer som handlar om relationer där 

författarna skriver om utbyte av relationer med kunderna samt den gemensamma relationen som 

skapas med kunderna. Utbytet handlar om att delge andra parter fördelar som kommer att löna sig i 

framtiden och den gemensamma relationen handlar om att båda parterna skall vara belåtna även om 

den ena inte får någonting tillbaka (ibid).  

2.3 Mätning av relationer 
En av anledningarna varför mätningar av kundrelationer är viktigt är som tidigare nämnt de 

förväntningar som företag har på kunderna samt intresset att veta hur mycket företaget tjänar på 

kunden vid ett aktuellt tillfälle (Borle, Singh & Jain, 2008). Detta är något som också går att koppla till 

Grönroos (2004) som menar att värdet för en kund är av stor betydelse när det handlar om 

relationer. Hur företaget skapar detta värde för kunden menar författaren kan vara en av de mer 

framgångsrika strategierna när det handlar om relationsmarknadsföring. Detta värde i relationerna är 

något som går att koppla till de variabler som är nämnda i figur 1 i avsnitt 2.2.2. För att vidare 

kontrollera detta värde torde en av vägarna dit vara att mäta kundens syn på affären samt menar 

Roberts, Varki och Brodie (2003) att relationen är en hörnsten i relationsmarknadsföring och därför 

bör denna koppling mätas.  

Inom marknadsföring är kundnöjdhet positivt associerat till kundlojalitet (Dikolli, Kinney & Sedatole, 

2007). Författarna gör en vidare koppling till detta och menar att lojalitet går att härleda till framtida 

vinster på grund av återkommande köp av samma kund, lägre kundkostnader, kundens vilja att 

betala ett speciellt pris för produkten och framförallt får företaget ett positivt rykte. Detta är något 

som Dikolli et al menar skall finnas i åtanke gällande mätningar av relationer och kundvärde eftersom 

klassiska redovisningsbaserade mätsystem inte tar hänsyn till det potentiella framtida värdet.  

För att kunna mäta relationer på både lång och kort sikt och få underlag för detta anser Hall (2006) 

att variabler som förtroende, ömsesidig kontroll, åtagande, tillfredsställelse, gemensamma relationer 

och utbyte av relationer måste mätas. Variabler som förtroende, ömsesidig kontroll, tillfredsställelse 

och åtagande är något som även Huang (2001) tar upp som de viktigaste variabler att ha i beaktning 

vid mätning av kundrelationer. En relation mellan ett företag och en kund har en viss kvalité och hög 

grad av förtroende och kundnöjdhet separerar relation med kvalité från en relation som saknar 

kvalité (Roberts et al, 2003). Samtidigt menar författarna att en kund som saknar tillfredsställelse för 

ett företag, har i regel ingen relation med företaget. Därför menar Roberts et al att tillfredsställelse 

är ett viktigt mått att mäta gällande kundrelationer. Vidare menar författarna samma som Hall (2006) 

att åtagande är viktigt att mäta i en relation. Roberts et al (2003) skriver till och med att åtagande är 

den viktigaste skillnaden mellan en lyckad och en misslyckad relation. De skriver också att åtagande 

är en viktig indikator på relationens hälsa och välfärd.  



TEORETISK REFERENSRAM 

 

 

10 
 

Lindenmann (1999) tar upp förtroende och åtagande i relationen som de viktigaste bitarna att mäta i 

en relation. Detta är även något som stöds av Brønn (2008) som i sin artikel fastslår att tillit och 

förtroende är det viktigaste variablerna att mäta i en relation, detta gällande både kunderna så som 

företagets anställda. Vidare betonar Lindenmann (1999) vikten av att mäta dessa oberoende om 

relationen är på lång eller kort sikt. Författaren tar vidare upp förtroende och tillit som den primära 

egenskapen i en bra och välfungerande relation. Vidare är denna egenskap viktig som en avslöjande 

indikator på huruvida relationen fungerar tillfredsställande (ibid). För att fastslå förtroende och tillit i 

en relation tar Lindenmann upp villighet hos målgruppen att avslöja sina intressen och 

angelägenheter för organisationen samt organisationen villighet att öppet kommunicera med sina 

aktieägare. Detta är något som författaren anser är en grundpelare för att fastslå tillit och förtroende 

i en relation. Gällande starka indikatorer att mäta beskriver Gruen, Summers och Acito (2000) 

liknande som Lindenmann (1999) att åtagande kan ses som den generellt starkaste indikatorn på en 

relations styrkor främst rörande sambanden mellan dess medlemmar. Vidare tar Gruen et al (2006) 

upp organisationers beteende som en viktig variabel vilket inte Lindenmann (1999) beskrev som 

något speciellt viktigt. Gruen et al (2000) trycker på beteende för att kunna beskriva sambandet 

mellan prestationer och omsättning av relationens medlemmar. Avslutningsvis tar Gruen et al upp 

ett företags åtagande inom en relation som en viktig länk för att kunna mäta fasthållandet inom 

relationen och dess medlemmar. 

En huvudsaklig anledning till att mätningar har en potentiell förmåga att kunna lyckas inom 

marknadsföring beror enligt Brønn (2008) på att tillfredsställelse hos kunder och lojalitet hos dessa 

oftast har en direkt koppling på ett företags prestationer. Författaren beskriver vidare att mätningar 

såsom mätningar av kundtillfredsställelse för att fastställa en organisations prestationer som  

tämligen enkel. Till sist lyfter Brønn fram vikten av att fokusera på att bygga relationer och 

underhålla dessa genom mätningar framför att inrikta sig på att skapa ett rykte. Rykte är något som 

skapas genom relationer, därför är det primära framtagandet av goda relationer (ibid).  

2.3.1 Vikten av att mäta relationer 

Det finns enligt Roberts et al (2003) flera anledningar varför ett företag ska mäta sina kundrelationer. 

Den första anledningen enligt författarna är att köpbeteendet skiljer sig åt mellan hur en 

organisation gör vid ett köp och hur en privatkund går till väga när ett köp ska genomföras. En 

förklaring på detta kan vara att ett köp som en privatkund gör består av mer känslor och kanske inte 

alltid är lika fullt planerat (ibid).  Roberts et al skriver att den största och mest betydande skillnaden 

mellan organisationen och kunden är behovet av en relation från den säljande parten samt den 

sociala och det känslomässiga perspektivet av relationen. Författarna menar att det är viktigt att 

mäta relationer för att få veta hur fullständiga och betydande en relation är, sett ur företagets 

perspektiv.    

Med hjälp av mätningar av relationer menar Roberts et al (2003) att företaget får reda på de 

otagbara aspekterna som berör en relation vilka inte kan upptäckas vid själva relationen. Med hjälp 

av mätningar av kundrelationerna kan företaget få en indikation på dels relationen med kunderna 

men också en indikation på hur företagets marknadsföringsaktiviteter fungerar och hur pass bra de 

når ut till sin målgrupp (ibid).  

Det finns också andra anledningar till att mäta kundrelationer där Ittner och Larcker (1998) visar på 

att mätningar som är gjorda rörande kundtillfredsställelse har oftast fått positiva utfall gällande 
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framtida ekonomiska prestationer. De menar vidare att kundtillfredsställelse är en ledande faktor 

och indikator på kundernas köpbeteende. Reinartz, Krafft och Hoyer (2004) är av den åsikten att 

dagens företag har lämnat strategierna gällande produkt och märkesfokusering och istället väljer att 

fokusera samt lägga energin på kunderna. Detta har lett till att faktorer rörande kundrelationer kan 

fungera som en koppling mellan tillfredsställelse och prestationer (ibid).  

Mätningar styr kvalitet 

Palmatier et al (2006) skriver i deras artikel att kvaliteten i en relation är i högsta grad beroende av 

en bra sammansättning av mätningar gällande relationens styrkor. Kvaliteten för en relation i form av 

mätningar beskriver författarna är den variabel som har det största inflytandet på de prestations mål 

som finns uppsatta. Vidare menar Palmatier et al att åtagande av mindre betydande roll (ibid). 

Kvalitet är något som Peltier och Westfall (2000) har liknande uppfattning som Palmatier et al (2006) 

där författarna menar det att tillfredsställelse och kvalitet har ett samband. Dock poängterar Peltier 

och Westfall (2000) att de till trots är olika relationskoncept och därmed inte bör ses som en 

ställföreträdande mätning av en relations styrkor eller som en variabel som beskriver ägarnas 

lojalitet. Vidare fastslår Peltier och Westfall i artikeln att faktorer som har störst inverkan på kunders 

lojalitet och tillfredsställelse beror på huruvida kundnöjdheten eller kunders uppfattning av kvalitet 

är avsedda att mäta dynamiken eller styrkor i relationen. Författarna tar vidare upp bristen på 

variabler som kan mäta vilken part som har den största inverkan i relationen.  

2.3.2 Vem skall mätas? 

Lindenmann (1999) skriver att de viktigaste parterna som ska mätas i en relation är de anställda och 

kunderna. Anledning att mäta dessa parter i en relation menar författaren beror på att företaget 

erhåller snabb bild över organisationens nuvarande relationer genom mätning av deras anställda och 

kunder. Här menar Roberts et al (2003) att ett företag inte bara kan mäta antal och de produkter 

eller den service de säljer utan också värdet i de relationer de har med sina kunder. 

2.4 Genomförandet av mätningen 
Lindenmann (1993) beskriver tekniken för att göra mätningar innehåller bland annat en 

tillfredsställande analys, enkla publika opinionsmätningar och intervjuer med sakkunniga 

nyckelpersoner på montermässor. Författaren beskriver vidare graden som situationen kräver en 

mätning, ett urval av flera olika tekniker kan bli nödvändig för att mätningen ska kunna ske på ett  

tillfredsställande sätt. Samtidigt fastslår författaren att det inte finns någon väg som kan beskrivas 

som enklare än den andra vid mätningar av främst publika relationer. 

Det finns enligt Peltier och Westfall (2000) ett antal punkter som kan vara av vikt för ett företag att 

mäta i en relation för att få en bild av hur den interna situationen fungerar och därmed kartlägga 

faktorer som påverkar relationen. De punkter som författarna tar upp är lägre personalomsättning, 

minska andelen missnöjda kunder samt undvika att tappa marknadsandelar till konkurrenter. 

Avslutningsvis tar Peltier och Westfall upp ytterligare ett antal punkter som de anser ska beaktas vid 

mätning av en relation. Den första punkten som författarna tar upp är kunders lojalitet där de 

beskriver att mäta kundtillfredsställelse och upplevd kvalitet på tjänsten eller produkten som de 

vanligaste variablerna. För att mäta de anställdas del i en relation talar författarna om åtagande som 

en viktig punkt. Som avslutning tar författarna upp antal säkrade kontrakt i en relation, möjlighet till 

förnyelse av kontrakt som variabler som borde finnas i beaktning. En viktig aspekt för företag att 

mäta när det handlar om kundrelationer är enligt Richards och Jones (2008) begreppet kundvärde. 
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Här menar författarna att det är detta värde som är hänförbart som en koppling mellan kunden och 

företaget. Med hjälp av detta nyckeltal får företaget en indikation på ett värde som ligger över 

marginalen för kostnaderna gällande försäljning av en specifik produkt till dessa kunder (ibid). 

Richards och Jones skriver vidare att det finns två anledningar varför detta kundvärde är viktigt att 

mäta. Den första anledningen som författarna beskriver är dagens syn på kundrelationer och den 

andra anledningen är den finansiella ansvarsbiten. Vidare beskriver Richard och Jones att kundens 

uppfattning om kvalitén, pris och lämplighet är tre viktiga variabler som berör området kundvärde. 

Författarna menar att dessa variabler är grundläggande för att skapa långvariga relationer och om 

företaget inte vet om kundernas uppfattning av att de får vad de betalar för minskar kundernas 

motivation att göra återkommande köp med samma företag.  

När värdefull information fördelas och mätning av detta sker, är en relation oftast upprättad och 

därmed har kommunikationen ingen central roll (Holden & O’Toole, 2004). Författarna anser vidare 

att om kommunikation dock kan ses som en liten del av pågående interaktion inom relationen kan 

det ske i en viss men än begränsad omfattning. Holden och O’Toole beskriver vidare kommunikation 

som något som blir viktigt i ett initialt skede när det handlar om att bygga en relation. Därmed menar 

författarna att mätning har en betydande roll i detta skede för att kunna utvärdera relationen. Vidare 

beskriver Boulding, Staelin, Ehret och Johnston (2005) att företag som investerar i aktiviteter och 

teknologi rörande mätsystem för relationer har en högre grad av tillfredställda kunder inom sin 

kundstock. Boulding et al skriver också att tillämpning av mätsystem för mätning av relationer är 

associerat med en nöjdare kunder. Vidare skriver författarna att företag som mäter sina prestationer 

gällande variabler så som bevarande och byggande av kundrelationer har i allmänhet en högre grad 

av nöjdare kunder. Det beror enligt författarna på att sådana företag har bättre interna processer 

och bättre tillämpning av kommunikation.  

Boulding et al (2005) menar att en av huvudkomponenterna gällande arbetet och implementeringen 

med kundrelationer är en bra mätprocess. Vidare anser författarna dock att de viktigaste är vad som 

företaget får ut av mätningen i form av resultat. Författarna beskriver resultatet som viktigt och 

nödvändigt, men dock anser författarna att resultatet inte direkt går att härleda till värdeskapande 

inom organisation. Dessutom menar Boulding et al (2005) att genomförandet av mätningar handlar 

om att införskaffa relevant data rörande företagets omgivning men samtidigt poängterar författarna 

att fullständig mätning av sådant slag allt ofta är svår att genomföra fullt ut.  

För att mäta kundrelationerna i ett företag måste någon form av planering finnas för att genomföra 

mätningarna och detta är något som Winstanley (1997) har förslag på där författarna genomförde en 

studie inom en bank. Här fokuserade författaren främst på att mäta kundtillfredsställelsen och som 

utifrån tidigare forskning inom ämnet tyder mycket på att tillfredsställelse är en nyckel inom 

kundrelationer. Övergripande skriver Winstanley (1997) att företaget måste fastslå vad som 

tillfredsställer kunderna, detta för att sammanställa en enkät som är möjlig att ge ut till sina kunder. 

Nästa steg menar författaren handlar om tillvägagångssätt för att genomföra enkätinsamlingen vilket 

handlar om att ställa upp för och nackdelar rörande insamlingsmetod, till exempel telefonintervju 

jämfört med enkätundersökning via mail. Avslutningsvis skriver Winstanley att företaget måste ha 

klart för sig vem som ska ha den slutliga rapporten och titta på vad som är viktigt för företaget att 

veta och vad som är av vikt för kunden.   
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3. METOD 
 detta kapitel kommer valet av forskningsmetod och datainsamlingsmetod att presenteras och 

behandlas. Detta kommer vidare att ligga som grund för den empiri som behandlas i 

nästkommande kapitel i studien. Avslutningsvis kommer de metodproblem som uppstått att 

presenteras och diskuteras.   

3.1 Aktörssynsätt 
I denna studie var det vi som författare som skapade den verklighet som studerades och kartlades. 

Detta bidrog vidare till att studien antog ett aktörssynsätt vilket skapade en verklighetsuppfattning, 

individberoende kunskap, förståelse samt förutsättningar för fortsättningen (Arbnor & Bjerke, 1994, 

s 94). Synsätt innebar vidare att det var vi, som den producerade aktören var i konflikt med den 

verklighet som producerades eftersom människan skapar en egen verklighet och denna verklighet 

formar människan (Arbnor & Bjerke, 1994, s 94). Vidare innebär synsättet att vi författare, som 

betraktades som människan ständigt försöker omtolka samband för att skapa en verklighet. Detta 

skapar enligt Arbnor och Bjerke en social konstruktion som i sin tur är beroende av oss som 

författare. 

Arbnor och Bjerke (1994, s 94) menar att i aktörssynsättet är den objektiva verkligheten skapad av 

människan och därför bör denna ifrågasättas. De menar att dessa objektiverade delar av verkligheten 

eller dess innebörder i sin tur påverkar människan. Relationen mellan det som människan producerar 

och hur detta producerade i sin tur påverkar för denne är dialektiska (ibid). Med andra ord menar 

Arbnor och Bjerke att flertydiga samband omtolkas fortlöpande och ges olika innebörder. Detta är 

något som vi som författare hade i beaktning när vi skapade denna subjektiva verklighet. 

3.2 Forskningsansats 
För att skapa en ökad förståelse och kartlägga det speciella inom ämnet inleddes studien med att 

söka relevant litteratur inom det problematiserade område. Den teoretiska referensram kom senare 

att ligga till grund för den empiri som samlades in från det valda företaget. Utifrån denna 

referensram sammanställdes det en intervjuguide1 som kom att användas som verktyg vid de 

intervjuer som genomfördes.  

Denna tillämpade arbetsgång beskrivs enligt Arbnor och Bjerke (1994, s 107) som en deduktion. 

Vidare var syftet med studien att skapa en avbildning av verkligheten vilket innebär att studien är 

uppbyggd utifrån den teoretiska referensramen till den insamlade empirin. Detta hjälpte att skapa en 

ökad förståelse för ämnet och med hänsyn till detta ansågs en deduktiv forskningsansats bäst lämpad 

för studien vilket också stöds av Johansson och Lindfors (1993, s 55). 

3.3 Litteraturstudie 
I ett initialt skede av studien gjordes litteratursökningar inom databaserna Emerald Insight, Business 

Source Elite (EBSCO) samt Lucia. Lucia användes främst för att finna relevant litteratur inom ämnet 

och databaserna EBSCO och Emerald Insight användes främst för sökandet av vetenskapliga artiklar. 

De sökord som huvudsakligen användes var relationship, relationship marketing, measurement of 
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relationship, customer relation, implementation och measure customer relation. Dessa sökord har 

även kombinerats med varandra samt blivit böjda i plural form för att få mer antal sökträffar.  

För att få tillgång till mer litteratur och vetenskapliga artiklar användes också referenslistor från 

liknande forskning inom samma ämne och område. Med hjälp av dessa teorier skapas en bredare 

teoretisk referensram för denna studie samt att det skapades en ökad förståelse rörande ämnet. 

3.4 Val av forskningsstrategi 
Syftet med denna studie var att kartlägga det speciella inom ämnet på djupet och därför gjordes det 

studier inom det valda företaget. Detta bidrog vidare till att en fallstudie föll sig bäst lämpad som 

forskningsmetod (Yin, 2007, s 25) vilket också stöds av Denscombe (2000, s 41ff).  

Studien behandlade ett företag som undersökningsenhet eftersom ämnet ville studeras mer 

ingående och därför kom studien att få en djupare karaktär där det valda företaget behandlas på 

djupet. Vidare skapade detta en ökad förståelse för ämnet och hur det aktuella problemet behandlas 

i det valda företaget samt ökad möjlighet att studera objekt i detalj. Eftersom uppgiften var av 

komplex natur innebar detta att en djupare insikt i ett företag var nödvändig och därför lades 

tyngdpunkten på att göra en kvalitativ studie istället för en kvantitativ studie (Denscombe, 2000, s 

204).  

3.5 Val av fallstudieföretag 
Studien genomfördes på Stadium AB som är ett detaljhandelsföretag med i Sverige med utbredning 

av butiken i Sverige, Finland och Danmark. Företaget är en koncern som har butiker i Sverige, Finland 

och Danmark. Detaljhandelsföretag riktar sig mot enskilda konsumenter som köper enskilda varor 

och därför är kundrelationer något som torde vara centralt i dessa företag. Valet av fallstudieföretag 

grundar sig främst på access till nyckelpersoner inom koncernen samt geografisk närhet till en av de 

valda aktörerna. Vidare valdes detta företag med motivering att utifrån problemdiskussionen, tyder 

mycket på att företag med kundkontakter på daglig basis är i stort behov av ett bra mätsystem för 

deras kundrelationer. 

3.6 Datainsamling 
Med hänsyn till studiens syfte och forskningsfrågor samt den valda forskningsstrategin gjordes en 

bedömning att intervjuer var den bäst lämpade metoden för den empiriska insamlingen. Eftersom 

fallstudie var den valda strategin var samtidigt intervjuer med berörda personer lämpligast (Yin, 

2007, s 25). För att göra studien trovärdig krävs utförliga svar vilket med hänsyn till studiens natur 

bidrog till att intervjuer var bäst lämpade som insamlingsmetod (Denscombe, 2000, s 161ff). 

Eftersom två av respondenterna inte var stationerade i Luleå fann vi att telefonintervjuer var den 

bäst lämpade insamlingsmetoden med dessa två aktörer. Med en av aktörerna genomfördes det en 

personlig intervju på respondentens kontor i Luleå. Samtliga intervjuer genomfördes på dagtid både 

före och efter lunch2. Med hjälp av intervjuer med nyckelaktörer fick studien djupare insikt inom det 

valda ämnet vilket då grundade sig på djupgående information från nyckelpersoner inom det aktuella 

området (Denscombe, 2000, s 161ff). Vidare menar Denscombe att intervjuer är till hjälp för 

författarna att följa upp frågor, förklara frågor samt reda ut eventuella oklarheter än vid till exempel 
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en enkätundersökning. Avslutningsvis ger intervjuer ofta i regel högre svarsfrekvens än vad till 

exempel enkätundersökning vilket också kan spegla resultatet på andra sätt.  

För att underlätta och skapa ett smidigt tillvägagångssätt vid själva intervjun skapades en 

intervjuguide inom det berörda ämnet och området. Detta innebar vidare att en semistrukturerad 

intervju föll sig bäst lämpad att genomföra (Denscombe, 2000, s 135). En semistrukturerad intervju 

ger enligt Denscombe den utvalda aktören möjlighet att prata fritt runt ämnet samt möjlighet att 

denna person kunde utveckla sina idéer och tala mer öppet i sina svar. Eftersom den intervjuade fick 

mer möjlighet att tala fritt och öppet kring sina svar och skapa egna formuleringar innebar det vidare 

att fallstudieintervjun blev av en mer öppen karaktär (Yin, 2007, s 117). Med hänsyn till dessa 

förutsättningar var personliga intervjuer bäst lämpade för denna studie vilket också stöds av 

Denscombe (2000, s 135).  

De tre aktörerna som har intervjuats är alla verksamma inom koncernen men på olika befattningar 

där Göran Sarin är Human Resource Controller på företagets huvudkontor, Fabian Hellberg är 

anställd som regionchef inom norra regionen av Sverige med 13 butiker som ansvarsområde samt 

Mikael Jonsson som är anställd som butikschef på Stadium Luleå.  

Valet av dessa aktörer grundar sig i att dessa bedömdes vara mest lämpade för studiens aktuella 

problem och karaktär. Orsaken var att de ansågs ha bäst inblick i ämnet utifrån deras olika yrkesroller 

och kunskap på området. Genom att intervjuerna genomfördes med de tre aktörerna som har olika 

chefsroller fick vi en bredare insikt i problemet från olika infallsvinklar.  

3.7 Analys av insamlad empiri  
För att underlätta själva intervjuerna fördes fältanteckningar samt att intervjuerna spelades in via 

mobiltelefonens inspelningsfunktion. Detta kunde senare vara till hjälp för att underlätta den 

empiriska sammanställningen samt möjlighet för oss författare att backa tillbaka och lyssna vad 

respondenten egentligen sa. Eftersom två av intervjuerna inte skedde ansikte mot ansikte kan 

resultatet eventuellt ha påverkas eftersom vi inte hade möjlighet att se den svarande respondenten. 

Efter sammanställning av intervjun lät vi respondenterna ta del av det sammanställda materialet för 

att kontrollera och justera eventuella missförstånd vilket också kan bidra till att få en mer korrekt 

empiri.  

3.8 Metodproblem 
I ett inledande skede av studien genomfördes litteraturstudier för att skapa en bredare referensram 

inom ämnet. Dessa litteraturstudier startade relativt brett för att sedan skapa en spets och smalna av 

med mera detaljerade sökord. Litteraturstudierna var vidare till hjälp för att undvika att väsentlig 

information och relevant litteratur förbisågs.  

Gällande vidare metodproblem måste det valda aktörsynsättet finnas i beaktning. Detta synsätt 

innebär vidare att begreppet validitet får en rad olika innebörder (Arbnor & Bjerke, 1994, s 251ff). 

Synsättet går enligt Arbnor och Bjerke vidare att härleda till den verklighet som skapas där 

trovärdigheten och uppriktigheten ifrågasätts. Eftersom studien behandlade ett ämne som inte var 

främmande för de valda aktörerna valde vi att endast informera aktörerna om ämnet och dess 

problem men vi lät de inte ta del av intervjuguiden i förväg. Angående aktörernas kunskap om 

området kan vidare innebära att validiteten minskade eftersom spontana svar inte kom i den 
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utsträckning som kan komma vid ett helt främmande ämne. Vidare leder detta till att om någon 

annan hade genomfört samma intervju skulle resultatet ha blivit annorlunda eftersom aktörerna 

förhåller sig på olika sätt och svaren uppfattas olika beroende på vem som intervjuar. Svaren kan 

också påverkas av andra faktorer som till exempel tid på dygnet, den valda intervjuar miljön och valet 

av telefonintervju. Avslutningsvis innebär aktörsynsättet att begreppet reliabilitet inte får något 

utrymme eftersom verkligheten tolkas av oss författare och om andra författare hade genomfört 

denna studie hade de kanske tolkat denna verklighet på annorlunda sätt. Dock är uppfattningen 

denna att det faktum att både fältanteckningar, inspelning av intervjun och att frågeguide användes 

vid intervjuartillfället torde detta skapa en liten öppning för reliabilitet. Även om det i detta fall är 

aktörssynsättet som i första hand påverkar detta begrepp.  

Den intervjuguide som användes som stöd vid samtliga intervjutillfällen testades innan på en 

forskare som var väl insatt i upplägget och utformningen av en intervjuguide. Denna person hade 

även kunskap hur frågor skulle utformas för att besvara studiens syfte.  
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4. EMPIRI 
 detta kapitel presenteras insamlade data som är gjord med hjälp intervjuer med valda aktörer. 

Detta kapitel kommer utgå från intervjuguiden där varje intervju redovisas var för sig. Detta för 

att hjälpa läsaren att tydligt skilja på respondenterna samt att skapa en tydligare tråd och ett mer 

lättläst kapitel.  

4.1 Presentation av företaget 
Stadium AB startade år 1974 som Spiralen Sport och då beläget i Norrköping och i början av 80-talet 

var butiken Sveriges största sportbutik. Året 1987 tog kedjan ny kraft och bytte namn till The Stadium 

med mål att bli större och häftigare än vad någon annan tidigare hade sätt. Koncernen är vidare 

utbredd i Sverige med säte i Norrköping samt butiker i Finland och Danmark men år 2007 startade 

koncernen ett helt nytt koncept. Detta koncept innebär en gigantiskt stor butik vid namn Stadium 

XXL . Denna butik har ännu fler produkter att erbjuda sina kunder än de traditionella Stadium 

butikerna. Samma år öppnade också koncernen en nätbutik på webben för att göra det ännu 

smidigare för kunderna att handla och söka produkter. För tillfället är målet att bli en av Europas fem 

största sportkedjor.  

4.2 Intervju med Göran Sarin 
Göran Sarin är anställd hos Stadium sedan 1997. Han arbetar på Stadium koncernens huvudkontor 

som Human Resources Controller sedan sex år tillbaka. Där innefattar Sarins arbetsuppgifter allt från 

budgetering, nyckeltal mot butik samt mätning och uppföljning av kundrelationer.  

4.2.1 Förtroende och kundrelationer 

Sarin upplever att förtroende är av stor betydelse där han beskriver att företaget jobbar rakt igenom 

med detta. Sarin menar att förtroende är något som genomsyrar hela koncernen, där de inte 

levererar något som de inte kan stå för. Vidare menar han att kundrelationer är utav yttersta vikt och 

hela kundundersökningen bygger på detta. Denna betydelse förklarar Sarin med att en mycket nöjd 

kund, blir en lojal kund och på detta vis menar han att de kan och vill knyta kunden nära. Detta ska 

göras med ett stort förtroende där företaget har som mål att vara ett givet förstaval för kunden.  

För att kunna skapa ett mervärde för kunden beskriver Sarin att de hela tiden arbetar med att 

försöka överträffa kundens förväntningar. Detta görs genom bland annat butiksdekoration som 

innebär att exponera komplement till huvudprodukten samt genom rätt personlig försäljning. Sarin 

menar vidare att för att bygga starka kundrelationer arbetar de med traditionell marknadsföring men 

poängterar att de jobbar mer och mer med relationsmarknadsföring där det i dagsläget görs ett 

arbete på avdelningen för Stadium Card med att kolla på all data som de har. Ur ett mätperspektiv 

tittar de tillsammans med deras kunder i fokusgrupper. Där de med representativt urval kunder tagit 

fram vad de vill ha för produkter och utifrån det har frågebatteriet kommit.  

Faktorer som indikerar på goda kundrelationer 

Vidare poängterar Sarin återigen att förtroende ur ett mätperspektiv är helt centralt eftersom det är 

förtroende som mätningen bygger på. Sarin menar vidare att om kunden är nöjd, har denna 

förtroende för koncernen och dess produkter. Sarin anser att de strävar efter lojala kunder och det 

skapas utifrån främst förtroende. Variabeln ömsesidig kontroll beskriver Sarin att de har i beaktning 
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vid mätning av kundrelationer. Sarin beskriver att i Stadiums fall inte nödvändigtvis är de som har 

kontroll över sina kunder. För att förklara detta beskriver Sarin att de sker objektiva undersökningar 

med ett representativt urval av kunder som bygger på att kunden har all makt. Sarin menar vidare 

sett från ett mätperspektiv, att kunden har rätt och därför ska denna kund ha makten. 

Sarin upplever åtagande som väldigt snarlikt variabel som förtroende och ser ingen direkt skillnad på 

dessa två begrepp gällande mätningar av kundrelationer. Han poängterar dock att i mätningen finns 

det underlag som mäter detta åtagande för att se hur pass hängiven kunden är till butiken. Sarin 

utvecklar detta och menar om kunden är helt nöjd så kommer kunden tillbaka och känner en 

hängivenhet. Sarin beskriver vidare att tillfredsställelse är mycket viktigt och ger exempel med en ny 

stor butik där företaget jobbar med att överträffa kundernas förväntningar och kundtillfredsställelse.  

Den slutliga faktorn som handlar om utbyte av relationer är något som Sarin inte anser finns direkt 

med i mätningarna av kundrelationerna. Detta finns dock i åtanke i en relation i form av sidoprojekt 

där företaget samarbetar med skolor och framförallt barn rörande sportaktiviteter som inte i sig är 

vinstdrivande för företaget. Dessa aktiviteter ser företaget mer som att främja ett aktivt liv. Ett annat 

exempel är de idrottsklubbar som företaget jobbar gentemot som bygger på att rabatter inte går till 

klubbens medlemmar utan till klubben för att stärka den.  

Sarin menar avslutningsvis att begreppet förtroende är av den största betydelsen för företaget och 

säger att företaget har som grund att skapa ett förtroende för Stadium som sport och 

sportmodeleverantör.   

4.2.2 Mätningar av kundrelationer 

Mätningar av kundrelationer är något som Sarin trycker på att mycket viktigt eftersom det som 

händer i butikerna har direkt påverkan på kundrelationerna. Det är avgörande med mätningar 

eftersom en mycket nöjd kund som tycker om Stadium kommer tillbaka och handlar från butiken. 

Vidare menar Sarin att bra mätningar är ett kvitto på att företaget gör rätt samt en barometer på att 

företaget verkligen får veta vad kunden tycker och inte tala om för kunden vad de ska tycka. Sarin 

menar att på detta sätt skapas det kvalitet i kundrelationerna.  

Vidare är Sarin av den uppfattningen att privatkunderna är absolut de viktigaste parterna att mäta i 

en relation men även att idrottsklubbarna är centrala för att bygga förtroende. I omsättning är det 

privatkunderna som är störst men Sarin menar att det är gentemot idrottsklubbarna som företaget 

främst bygger förtroende. En förklaring på detta är att idrottsklubbarna kan ses som mer avancerade 

utövare av idrotten och därför skapas det en kvalitetssäkring.  

Stadium har arbetat med mätningar av kundrelationer sedan en pilotstudie våren 2004 och arbetade 

för fullt med detta först hösten 2004. Företaget som genomför dessa mätningar heter Scandinfo som 

är ett företag inom marketing research. 

4.2.3 Genomförandet av mätningarna 

Genomförande av mätningarna sker med hjälp av en slumpgenerator som är inbyggd i butikernas 

kassasystem. Denna generator slumpar ut 1500 kunder per år och per butik och detta slumpurval 

styrs på den kundtillströmning som finns till varje enskild butik. Dessa mätningar sker på 90 dagars 

historik och detta innebär också att det inte är samma mätningar i en liten butik som i en stor butik. 

Kunden blir med andra ord slumpmässigt utvald i kassan och får ett kort med ett användarnamn och 



EMPIRI 

 

 

 
19 

 

lösenord för att gå i på webben och genomföra denna undersökning som innehåller 22 frågor. Dessa 

resultat sammanställs av en extern samarbetspartner och Stadium kommer sedan åt resultaten via 

en speciell webb. Totalt sett ligger företaget på 120 – 130 tusen utskick per år.  

Den första övergripande frågan handlar om hur pass nöjd kunden är totalt sett. Vidare följer frågor 

rörande butiken, sortimentet och slutligen personalen. Frågorna rörande butiken handlar om hur 

pass lätt det var för kunden att hitta, fanns de saker som kunden sökte. Rörande sortimentet är det 

frågor som berör storlekar, utbud och bredd i utbudet. Det slutliga ämnet rörande personal handlar 

om personalens kompetens, tillgänglighet, service samt bemötande. Dessa frågor menar Sarin går 

indirekt att härleda till de faktorer som berör mätningar av kundrelationer, då främst förtroende.  

Sarin menar avslutningsvis att mätningar av kundrelationer kan bidra till ökad kundtillfredsställelse 

eftersom företaget får möjlighet att testa sina interna sanningar. Detta eftersom att företaget utgår 

från att det är på ett speciellt sätt och sedan kanske kunden svarar på ett annat sätt än förväntat. Då 

menar Sarin att företaget får möjlighet att ändra på sig för att få veta om kunden verkligen har rätt i 

alla lägen.  

4.3 Intervju med Fabian Hellberg 
Fabian Hellberg jobbar som Regionchef för region Norr i Sverige som innefattar totalt 13 butiker. Han 

jobbar som butikschefernas närmsta chef med arbetsuppgiften att agera bollplank, stötta och coacha 

sin personal samt agera kravställare.  

4.3.1 Förtroende och kundrelationer 

Hellberg är av den åsikten att förtroende är något som företaget i dagsläget försöker jobba med 

väldigt mycket. Detta görs genom att vårda sina kundrelationer och förstärka dessa genom främst 

säljsamtal och jobba förtroendeingivande med kunderna. Han poängterar även företagets policy 

kring reklamationer och liknande situationer som är ett sätt för dem att skapa förtroende för deras 

kundrelationer.  Hellberg är vidare av den åsikten att betydelsen av goda kundrelationer är något 

som går att härleda samt växer samman men begreppet förtroende. Personligen är Hellberg av den 

åsikten att företaget har en bit kvar att jobba med rörande kundrelationer där han menar att 

företaget är duktigt på den mekaniska försäljningen men kanske lite sämre gällande innebörden av 

att vara en säljare och behandla begreppet kundrelation. Hellberg menar vidare att företagets 

medlemskort, Stadium Card är en form av kundrelation men kanske in direkt vid bemötandet utan 

snarare gällande relationsmarknadsföringen.  

För att skapa ett mervärde för kunden beskriver Hellberg hur företaget skräddarsyr 

marknadsutskicken utifrån kundens intresse med hjälp av Stadium Card och rätt utskick till rätt 

personer med rätt sportintresse. Vidare tror han att varje butik jobbar olika för att skapa ett 

mervärde för kunden. I dagsläget jobbar företaget mer med traditionell marknadsföring men det 

kommer att tillsättas en person till marknadsavdelningen som kommer att fokusera på Stadium Card 

och kundrelationer och därmed skapas mer relationsmarknadsföring.  

Faktorer som indikerar på goda kundrelationer 

Hellberg anser att begreppet förtroende är helt avgörande för att ett företag ska kunna ha en 

kundrelation. Hellberg nämner ett arbetssätt som kallas ”Top of mind” där han beskriver och ger ett 

exempel på om en kund ska köpa ett par vita skor, då ska Stadium vara den första butik kunden 
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tänker på innan köpet. Detta menar Hellberg kan öka sannolikheten att kunden kommer till Stadium 

för detta köp. För att se till ömsesidig kontroll beskriver han att kunden ser butikerna som en helhet 

och inte tänkte på detaljer rörande dekorering. Vidare är Hellberg av den åsikten att företaget känner 

av marknaden med hjälp av trendspanare och kan på detta vis styra vad som ska säljas. Han tror dock 

att företaget blir påverkat till en viss del men han ställer sig dock tveksam till om det är 

konsumentmakt eller snarare en modemakt som styr. Hellgren poängterar dock att ett samspel är av 

stor vikt.   

Hellberg tror inte att företaget har åtagande i så stor åtanke gällande mätningar av kundrelationer 

men menar att Stadium XXL är ett sätt för företaget att erbjuda kunderna annat än bara 

sportprodukter. På detta sätt blir det ett sorts åtagande mot kunden med hjälp av kringtjänster runt 

huvudkonceptet. Dock menar Hellberg att detta inte fick den genomslagskraft de hoppats på utan 

fick snarare backa tillbaka. Variabeln gällande tillfredsställelse menar Hellberg ständigt finns i 

beaktning som vid till exempel en annons i dagspress. Han menar att det är viktigt med en röd tråd 

från marknadsavdelningen ut till press och slutligen till butik. Detta för att skapa tillfredsställelse för 

kunden att känna igen sig i butik. Den sista variabeln rörande utbyte av relationer menar Hellberg är 

en ganska känslig men mycket viktigt fråga eftersom vinstsyftet får kliva åt sidan. Han ger exempel 

där en kundreklamation inte alltid är vinstgivande för företaget men kunden blir nöjd tack vare god 

service.  

Avslutningsvis är Hellberg av den uppfattningen att förtroende är den viktigaste variabeln när ett 

företag ska bygga upp starka kundrelationer. Han beskriver det som så att om en kund känner 

förtroende för någon känner sig denna trygghet vilket är viktigt för att en kund ska komma tillbaka 

och handla.  

4.3.2 Mätningar av kundrelationer 

Mätningar av kundrelationer är något som Hellberg menar är väldigt viktigt. Han menar också att det 

är viktigt att mäta och belöna personalen vilket även är under försök i några butiker. Om en kund till 

exempel inte hittar rätt produkt i butiken är det viktigt att det finns rätt personal där som kan 

förklara varför den inte finns och därmed kommer vikten av mätningar in. Hellberg menar att det 

faktum att företagets till och med belönar personalen med att arbeta med dessa mätningar visar på 

betydelsen av att mäta kundrelationer. Han tycker också att det ständigt finns utmaningar att göra 

gällande mätningar samt att företaget har en bit kvar för att göra detta.  

Hellberg är vidare av den åsikten att mätningarna i sig inte styr kvaliteten men att kundrelationen i 

sig märks direkt vid säljsamtalet. Vidare tror han att det är viktigare vad företaget gör med 

mätningarna snarare än själva mätningarna. Mätningarna ser Hellberg mer som ett kvitto på att 

företaget gör rätt och som ett hjälpmedel att lära in ett beteende. Avslutningsvis menar Hellberg att 

personal och kund är viktiga målgrupper att mäta där han också säger att personalen mäts och 

kunden får svara. Personligen är Hellberg av den åsikten att personalen är viktigast att mäta men i 

vissa fall mäta sortimentet och ibland mäta kunderna för att få en hint om vad kunderna tycker.  

4.3.3 Genomförandet av mätningarna 

Mätningarna sker genom slumpmässiga urval i butikens kassasystem och dessa mätningar ges bara ut 

till kunderna och inte till besökarna. Här får kunden ett användarnamn och lösenord som kunden 

sedan kan använda och logga in på webben och svara på undersökningen.  Mätningarna 
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sammanställs i en kvartalsrapport och ett svar från undersökningen ges ut en gång i veckan. De 

variabler som mäts är hur nöjd kunden är med personalens bemötande, det vill säga kunskap, 

förmåga till hjälp och möjligheten till hur lätt kunden kan betala. Hellberg återkopplar detta till 

tillfredsställelse och förtroende för att beskriva mätningarna. Hellberg tror att detta kan hjälpa till att 

öka kundtillfredsställelsen främst genom att de själva är medvetna om att företaget mäter. 

Bedömningarna från kunderna återspeglas och syns i mätningarna där Hellberg menar att humöret i 

butiken, ombyggnation, säsong, ombyte av butikschef eller en butikschefs frånvaro kan märkas av vid 

mätningarna.  

4.4 Intervju med Mikael Jonsson 
Mikael Jonsson jobbar som butikschef för Stadium i Luleå sedan 5 år tillbaka. Arbetsuppgifterna 

innefattas av budgetering, personalansvar, butiksansvar, ansvar för butikens dagliga drift och 

uppföljning av kundrelationer.  

4.4.1 Förtroende och kundrelationer 

Förtroende är något som Jonsson anser är av väldigt stor betydelse för både Stadiums del samt den 

lokala butikens del. Aktörer beskriver vidare att detta är något som företagets jobbar med att bygga 

upp på lång sikt och inte nöja sig med korta aktiviteter. Vidare är kundrelationer en väldigt stor del av 

företaget och Jonsson anser att goda kundrelationer är något som företagets ägare är mycket 

intresserade av för att ta reda på hur stor del av marknaden som företaget äger. Denna vikt av 

kundrelationer är en av anledningarna till varför Stadium har valt att gå med Scandinfo att göra dessa 

kundmätningar.  

Första steget för att skapa ett mervärde för kunden är först och främst ett trevligt bemötande vilket 

Jonsson menar ska upplevas direkt i butiken. För att lyckas med detta bemötande finns det en intern 

bok för personalen som bygger på fem punkter för att skapa nöjda kunder eftersom kunden är i fokus 

och där Jonsson menar att det avslutningsvis är kunden som betalar personalens löner. Genom detta 

menar han att det skapas det en affärsrelation samt ett mervärde. För att vidare skapa långsikta 

kundrelationer beskriver Jonsson att företaget strävar efter att jobba med en bra prisbild, vara 

trovärdiga och att produkterna som finns i butikerna är trovärdiga. Med detta menar Jonsson vidare 

att det ska vara kvalitet i produkterna men ändå till ett bra pris men framförallt ska kunden få bra 

service i butikerna när de kommer in. I dagsläget är Jonsson av den uppfattningen att Stadium jobbar 

mer med traditionell marknadsföring men att företaget är medveten om detta och försöker rikta in 

sig mer och mer på relationsmarknadsföring med hjälp av webben och e-post. Här försöker företaget 

se mer på vad kunderna tycker och tänker för att rikta in sig mer mot relationen. Allt detta görs enligt 

Jonsson via Stadium Card eftersom detta medlemskort skapar mer riktad reklam och information till 

enskilda kunder.  

Faktorer som indikerar på goda kundrelationer 

Förtroende är en variabel som Jonsson menar är nästan 100 procent för utan förtroende kommer 

inte kunden tillbaka och vill handla från samma butik eller kedja. Detta bidrar vidare till att det ska 

vara ett förtroende i de produkter som företaget säljer så kunderna vet att det är bra produkter som 

företaget har. Den nästa variabeln som innebär ömsesidig kontroll är Jonsson av den uppfattningen 

att det är Stadium som har makten att påverka kunderna, men Jonsson utesluter inte att företaget 

påverkas av kunderna. Denna faktor är något som han menar har väldigt stor betydelse vid 
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mätningar av goda kundrelationer men Jonsson trycker vidare på vikten och önskemålen att denna 

variabel ska vara lika för kunden och företaget. I detta fall att kunden kan påverka företaget lika 

mycket som företaget påverkar kunden. Detta för att bygga ett ömsesidigt förtroende mellan 

Stadium och deras kunder.  

Variabeln åtagande menar Jonsson är något som också är viktigt i en kundrelation där Stadium är 

eller försöker vara väldigt generösa gällande liknande fall som vid till exempel en reklamation. Han är 

vidare av den uppfattningen att företaget tar väldigt stort ansvar för deras produkter. Den fjärde 

variabeln som berör tillfredsställelse i en relation menar Jonsson är väldigt viktig där han säger att de 

endast mäter nöjda och helnöjda kunder. Jonsson menar att företaget har som mål att endast ha 

nöjda och helnöjda kunder. Den sista variabeln som handlar om ett utbyte av relationer men sina 

kunder menar Jonsson att Stadium tycker att det är väldigt viktigt att delge kunderna information. 

Han beskriver vidare att företaget jobbar med många Goodwill projekt på sidan om den verkliga 

verksamheten. Jonsson beskriver om en idrottsskola i Bunkeflo där barn idrottar under skoltid samt 

beskriver Jonsson att Stadium ger ut startpaket till förstaklassare i form av en ryggsäck med tillbehör. 

Dessa projekt beskriver Jonsson som icke vinstgivande för företaget men ett utbyte av relation har 

skett och kunderna blir nöjda.  

Avslutningsvis säger Jonsson att variabeln förtroende är den variabel som han anser är viktigast när 

företaget ska bygga upp en bra relation. Han beskriver detta som att kunden ska lita helt och hållet 

på Stadium och känna ett förtroende för företaget. Jonsson menar också återigen att åtagande är 

viktigt för att företaget måste stå för de produkter som de säljer.  

4.4.2 Mätningar av kundrelationer 

Jonsson menar att mätningar är kundrelationer är något som är viktigt men poängterar dock att 

företaget inte endast kan gå efter mätningarna. Han trycker dock på att företaget har som mål att 

vara bäst i alla mätningar oavsett vem som genomför mätningen och i detta fall menar Jonsson att 

begreppet mätningar får väldigt stor betydelse eftersom det bygger på förtroende vilket är väldigt 

viktigt eftersom det trots allt är ganska stora pengar som kommer in.  

Kvaliteten i kundrelationen är något som Jonsson menar är beroende av bra mätningar och menar att 

det är viktigt att ställa rätt frågor och därför har Stadium ändrat om sina frågor ett antal gånger. 

Jonsson menar också att personalen är en faktor som är viktig att mäta där kunderna gör 

bedömningen som därmed har en direkt koppling till kvaliteten i kundrelationen. Det är samspelet 

mellan kunderna och personal som Jonsson menar är viktigast att mäta eftersom det är kunderna 

som tycker till om personalen och därmed mäts.   

4.4.3 Genomförandet av mätningarna 

Mätningarna sker genom slumpmässiga kundundersökningarna som är installerat i butikernas 

kassasystem. Ur dessa system beskriver Jonsson att det kommer upp X antal procent undersökningar 

varje dag som sedan sammanställs av Scandinfo. Denna sammanställning får Jonsson en gång per 

vecka med procenttal på nöjda och helnöjda kunder. Jonsson beskriver vidare att kunderna kan 

lämna en kommentar om vad de tycker och tänker och dessa kommentarer är något som redovisas 

till Jonsson redan kommande dag. Jonsson är av den uppfattningen att variabler som förtroende, 

åtagande, ömsesidig kontroll och tillfredsställelse finns med i mätningarna och arbetet kring 

mätningarna. Jonsson poängterar igen att Stadium har genom gott samarbete med Scandinfo lagt till 
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och tagit bort variabler från mätningarna för att pricka in mer exakt. Kärnan i dessa mätningar blir 

enligt Jonsson rörande faktorerna förtroende och åtagande. Något som Jonsson upplever saknas 

kring mätningarna är det samtal som pågår kunderna sinsemellan. Han förstår dock svårigheten i 

detta där han menar att dessa samtal inte går att mäta och ta reda på exakta åsikter men han tycker 

ändå att denna faktor kan vara det absolut viktigaste att mäta om det vore möjligt.  

Avslutningsvis menar Jonsson att mätningar kan bidra till ökad kundtillfredsställelse och beskriver att 

desto mer tillfredsställd en kund är, troligare blir det att denna kund kommer att välja Stadium. 

Jonsson menar till sist att detta kan variera från butik till butik då beroende på butikens storlek och 

vilken typ av kund och handel det finns där.  
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5. ANALYS OCH TOLKNING 
 detta kapitel kommer analyser och tolkningar av den sammanställda empirin att presenteras. 

Dessa analyser och tolkningar kommer att återkopplas till den teoretiska referensramen vilken har 

lagt grunden för denna studie. För att lättare skapa denna återkoppling kommer kapitlet att 

disponeras på liknande sätt som det teoretiska kapitlet. 

5.1 Förtroende 
Förtroende är något som studiens samtliga tre informanter tycker är av stor vikt för koncernen 

Stadium AB och där Sarin menar att begreppet förtroende är något som genomsyrar hela företaget. 

Förtroende är något som Darling och Russ (2000) betonar vikten av och beskriver att förtroende är 

något som bygger upp och styr många företag och därför menar de att företaget måste ta ansvar för 

deras kundrelationer. Vidare betonar Dall’Olmo Riley och de Chernatony (2000) att förtroende är en 

faktor som kan stärka företagets kvalitet vilket går i linje med Sarins resonemang gällande att de 

endast levererar produkter som företaget står för. Här poängterar även Hellberg Stadiums policy 

gällande kundreklamationer vilket också torde kunna ses som ett sätt att garantera kvalitet inom 

kundrelationen.  

Hellberg är av den åsikten att Stadium måste jobba förtroendeingivande mot deras kunder för att 

vårda och stärka kundrelationerna. Detta är något som Sirdeshmukh et al (2002) stödjer och menar 

att förtroende kan ses som en hörnsten när ett företag bygger upp kundrelationer. Förtroende inom 

kundrelationen är något som Brønn (2008) menar är en slags indikator på goda kundrelationer.   

Jonsson är vidare av den uppfattningen att goda kundrelationer är något som också intresserar 

aktieägarna för att få veta hur stor del av marknaden som företaget har. Aktieägarnas intresse och 

vikten av att skapa ett mervärde åt dessa är något som stöds av Darling och Russ (2000) som menar 

att företaget måste beakta båda dess kunder samt aktieägare inom relationen. 

5.2 Relationsmarknadsföring inom Stadium AB 
I dagsläget är samtliga informanter överens om att Stadium jobbar mestadels med traditionell 

marknadsföring gentemot deras kunder. Dock är Sarin, Hellberg och Jonsson av den uppfattningen 

att företaget är fullt medvetet om betydelsen av relationsmarknadsföring och de menar att Stadium 

försöker rikta in sig mer mot denna typ av marknadsföring för att tillgodose kunderna på bättre sätt. 

På senare tid har faktiskt relationsmarknadsföring fått allt större betydelse enligt Sirdeshmukh et al 

(2002) vilket går i linje med aktörernas resonemang om vikten av relationsmarknadsföring samt viljan 

att utveckla denna. Sarin, Hellberg och Jonsson beskriver att Stadium använder sig av såväl det 

personliga medlemskortet Stadium Card och personliganpassad e-post för att kunna anpassa sig mer 

efter den specifika kundrelationen. Dessa verktyg torde kunna ses som interaktiva 

marknadsföringsaktiviteter där Wang och Wu (2006) samt Gummeson (2002, s 3) betonar som en 

viktig del av relationsmarknadsföringen. Kundrelationsanpassade marknadsföringsaktiviteter är 

något som Dall’Olmo Riley och de Chernatony (2000) anser att många företag försöker att skapa 

vilket går att koppla till Stadium Card. Detta medlemskort torde även kunna vara ett sätt för 

företaget att öka konsumtionen vilket Wang et al (2006) beskriver som ett tillväxtsyfte med 

relationsmarknadsföringen.  

I 
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Vidare menar studiens alla respondenter att Stadium arbetar kontinuerligt med att skapa ett 

mervärde för kunden. Mer specifikt poängterar Hellberg att ett unikt sätt att skapa detta mervärde 

för kunden är att via Stadium Card skapa mer skräddarsydd marknadsföring. Detta stöds av Grönroos 

(2004) som menar att relationsmarknadsföring är ett sätt att skapa mervärde för kunden. I detta fall 

borde den marknadsföringen via Stadium Card kunna ses som en relationsanpassad 

marknadsföringslösning som kartlägger kundens personliga intresse i relationen. Sarin är vidare av 

den uppfattningen att ett sätt för företaget att skapa mervärde för kunden är genom rätt och bra 

personlig försäljning vilket också går i linje med Zineldin och Philipson (2007) resonemang om vikten 

hur en säljare framför information och kommunicerar med människor.  

Avslutningsvis menar Jonsson att Stadiums webbsida är ett hjälpmedel för att skapa 

relationsmarknadsföring till sina kunder och därmed frångå lite av den traditionella 

marknadsföringen. Detta är något som går att koppla till Dall’Olmo och de Chernatony (2000) som 

menar att utifrån dagens utveckling är internet ett bra verktyg för företag att skapa och utveckla 

tydliga relationer med sina kunder. Här torde en rimlig tolkning vara att Stadium är på god väg att 

rikta sig mer mot relationsmarknadsföring istället för traditionell marknadsföring.  

5.2.1 Uppbyggandet av starka och långsiktiga kundrelationer 

Utifrån skapandet av ett mervärde för kunden menar Sarin och Jonsson att detta är ett sätt för 

företaget att bygga upp starka och långsiktiga kundrelationer. Detta går i linje med Fielding (2008) 

som menar att starka kundrelationer skapar ett mervärde men också att detta mervärde skapar 

konkurrensfördelar för företaget gentemot dess konkurrenter. Det här torde kunna ses som 

nödvändigt för att Stadium ska kunna vara fortsatt konkurrenskraftigt och behålla samt stärka sina 

marknadsandelar. Jonsson anser också att bra service, bra och tillförlitliga produkter samt en bra 

prisbild är av stor vikt när företaget bygger upp starka kundrelationer. Med hjälp av dessa faktorer 

borde företaget lättare kunna bevara sina kunder vilket är något som Grunig och Hon (1999) 

beskriver där de vidare menar att det är billigare att bevara sina befintliga kunder än att locka till sig 

nya.  

5.2.2 Indikatorer på goda kundrelationer 

Samtliga informanter verkar vara överens om att goda och starka kundrelationer är av stor vikt för 

Stadium för att kunna agera och konkurrera på deras marknad. Här menar Brønn (2008) samt Grunig 

och Hon (1999) att det finns faktorer som kan indikera på goda relationer. En vidare tolkning är att 

samtligt aktörer av den uppfattningen att dessa indikatorer finns i beaktning på ett indirekt sätt i 

mätningen. 

Förtroende 

Studiens samtliga respondenter är överens om att förtroende är en central och helt avgörande 

indikator på goda kundrelationer. Sarin är av den uppfattningen att denna faktor är ett sätt för 

företaget att skapa lojala kunder medan Hellberg är av den uppfattningen att förtroende är en 

förutsättning för att kunna finnas kvar på marknaden. Grunig och Hon (1999) beskriver integritet, 

graden av beroende och kompetens som olika dimensioner inom förtroende. I detta fall tyder det 

mesta på att Stadium fyller graden av beroende samt kompetens, detta härleds till de 

respondenterna tidigare nämnde, att Stadium inte har produkter som de inte kan stå för samt 
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betydelsen av att ha rätt personal i butiken. Dessa variabler i sig är något som torde skapa förtroende 

och även finns med i mätningen. 

Ömsesidig kontroll 

Gällande variabeln ömsesidig kontroll råder det delade meningar mellan aktörerna. Sarin är av den 

uppfattningen att eftersom kunden har rätt, ska denna ha makten och ger exempel på fokusgrupper 

där kunden har rätt att påverka. Hellberg är dock tveksam om det är kunden eller snarare en 

modemakt som styr men poängterar dock att ett samspel mellan kunden och företaget är viktigt i en 

relation. Denna uppfattning delas även av Jonsson som också poängterar detta samspel mellan 

kunden och Stadium. Variabeln menar Grunig och Hon (1999) är av stor vikt eftersom ena parten 

måste kunna kontrollera andra parten. Här är den rimligaste tolkningen att det är av viss vikt att den 

ena parten kan kontrollera den andra. Med tanke på att Stadium verkar anpassa sig mer mot 

relationsmarknadsföring torde Sarins syn att kunden har makten att influera Stadium vara trolig. I 

detta fall kan det rimligen ses som ett sätt att skapa förtroende för kunden när denne får vara med i 

beslutsprocessen. 

Åtagande 

Sarin upplever åtagande väldigt snarlikt begreppet förtroende, där denne anser att dessa variabler 

går hand i hand. Vidare är Jonsson den som trycker mest på betydelsen av åtagande i en kundrelation 

eftersom Stadium tar ett stort ansvar för deras produkter. Brønn (2008) samt Grunig och Hon (1999) 

hävdar att åtagande är av yttersta vikt som en indikator i en relation.  Vidare beskriver Brønn (2008) 

åtagande som graden den ena parten anser att det är värt att spendera tid och pengar i och på 

relationen. Därmed borde aktörernas syn på åtagande vara rimligt med tanke på vikten att Stadiums 

kunder ska vara villiga att spendera tid i butiken samt köpa deras produkter  

Tillfredsställelse 

Samtliga informanter är av den uppfattningen att tillfredsställelse är av stor vikt där Sarin beskriver 

att variabeln är mycket viktig då det handlar om att överträffa kundens förväntningar. Han ger 

exempel om Stadium XXL som handlar om att överträffa kundens förväntningar. Detta resonemang 

stöds även av Jonsson som även påstår vikten av tillfredsställelse i en relation. Hellbergs, Jonssons 

och Sarins resonemang är något som går i linje med Brønn (2008) som beskriver om vikten av att 

skapa positiva förväntningar för att överträffa kunden. . Vidare menar Hellberg att genom en råd tråd 

från annons ut till butiken och den annonserade produkten skapas en form utav tillfredsställelse för 

kunden. Grunig och Hon (1999) pratar om att en tillfredställd relation ökar fördelarna som i 

slutändan överväger kostnaderna. Detta kan anses gå i linje med Hellbergs resonemang rörande en 

röd tråd i marknadsföringen. Genom denna röda tråd torde det förutom tillfredsställelse skapas en 

process som i slutändan överväger kostnaderna.   

Utbyte och gemensam relation 

Sarin, Hellberg och Jonsson är samtliga av den åsikten att ett utbyte av en relation är viktigt för 

Stadium. Sarin och Jonsson ger exempel på en skola i Sverige som Stadium är med och driver som 

bygger på att barn ska idrotta mer i skolan för att skapa motivation att lära sig andra ämnen. Ett 

annat projekt är att företaget ger bort ryggsäckar till första års elever på skolorna i Sverige. Dessa 

aktiviteter beskriver Sarin och Jonsson som sidoprojekt som inte i sig är vinstdrivande men att det 

skapar nöjda kunder.  Vinstsyftet är något som Hellberg poängterar och menar att dessa typer av 
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projekt är av ganska känslig natur eftersom vinstsyftet får kliva åt sidan för Stadium. Grunig och Hon 

(1999) talar om att denna indikator handlar om att delge andra parter fördelar som kommer att löna 

sig i framtiden samt att den gemensamma relationen handlar om att båda parterna ska vara belåtna 

utan att båda parterna får något tillbaka. Detta resonemang stämmer väl överens med aktörernas 

syn som poängterar vikten av att inte alltid göra vinst utan att underhålla och skapa nya relationer. 

Sarin menar här att detta görs genom att främja ett aktivt liv vilket är Stadiums ledord. Detta är 

något som i sin tur borde skapa fördelar som lönar sig i framtiden samt att detta torde skapa 

förtroende och tillfredsställelse.  

Viktigaste indikatorn 

Som det framgår i analyskapitlet poängterar respondenterna avslutningsvis variabeln förtroende som 

den absolut viktigaste indikatorn på en god kundrelation. De beskriver betydelsen av denna faktor 

med ord som förutsättning, grundpelare och trygghet. Detta är något som verkar gå i linje med 

tidigare studier där förtroende framställs som den variabeln som ska genomsyra företags mätningar 

och dess kundrelationer.  

5.3 Mätning av kundrelationer inom Stadium AB 
 Sarin är av den uppfattningen att det är viktigt att mäta kundrelationerna där han menar att det som 

händer i butiken har direkt påverkan på kundrelationen. Detta går att återkoppla till Grönroos (2004) 

som menar att värdet för en kund är av stor betydelse när det kommer till kundrelationen. 

Kundvärdet är något som kan återspeglas i återkommande kundbesök i butiken vilket också är något 

som Sarin menar skapas genom mätningarna. Återkommande köp är också något som går i linje med 

Dikolli, Kinney och Sedatole (2007) som är av den uppfattningen att kundlojalitet skapar 

återkommande köp som i sig skapar framtida vinster.  Hellberg och Jonsson anser också att 

mätningar av kundrelationerna är viktigt. Här beskriver Jonsson vidare att företaget inte endast kan 

förlita sig på mätningarna utan att mätningarna snarare bygger på förtroende hos kunden. Jonsson 

resonemang går att härleda till Dikolli, Kinney och Sedatole (2007) som beskriver att kundnöjdhet är 

positivt associerat till kundlojalitet vilket torde kunna skapas genom ett förtroende gentemot 

kunden. Förtroende beskriver Jonsson vidare som en viktig aspekt eftersom det handlar om mycket 

pengar vilket går i linje med Ittner och Larcker (1998) samt Brønn (2008) som menar att mätningar 

gällande kundtillfredsställelse ofta har positiva utfall rörande framtida ekonomiska prestationer. En 

vidare anledning varför aktörerna anser att mätningarna är av stor vikt skulle kunna vara enligt 

Roberts et al (2003) resonemang att relationen i sig är en hörnsten inom relationsmarknadsföring.  

5.3.1 Vikten av mätningar inom Stadium AB  

Sarin, Hellberg och Jonsson är av den uppfattningen att det är viktigt att mäta kundrelationerna inom 

Stadium eftersom Sarin anser att agerandet i butiken direkt påverkar kundrelationen. Det som 

händer vid den fysiska relationen torde kunna gå att återkoppla till Roberts et al (2003) som menar 

mätningarna är ett sätt för företaget att ta reda på aspekter som inte kan upptäckas vid själva 

relationen. Hellberg nämnde vid ett tidigare tillfälle att det är viktigt med en röd tråd genom 

annonsen ut till butiken vilket är något som enligt Roberts et al (2003) kan upptäckas med hjälp av 

mätningarna. Vi är dock är av den uppfattningen att detta inte är något som företaget i fråga har 

tänkt på vid skapandet av mätningarna. Mätningarna torde också ge indikationer på hur väl Stadium 

når ut till sin målgrupp via deras annonser i tidningar. Eftersom Sarin, Hellberg och Jonsson beskriver 

vikten av att mäta kundrelationerna torde detta innebära att företaget kanske inte fokuserar lika 
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mycket på produkterna utan istället på kunderna vilket är allt vanligare idag enligt Reinartz et al 

(2004).  

Mätningarnas påverkan på kvalitet 

Både Sarin och Jonsson är av den åsikten att kvaliteten i kundrelationen är beroende av bra 

mätningar där Jonsson menar att det är viktigt att mätningarna behandlar rätt typ av frågor. Detta är 

något som Stadium har arbetat med för att utforma bättre frågebatterier. Rätt typ av frågor går att 

härleda till Palmatier et al (2006) som menar att kvaliteten i en relation är i allra högsta grad 

beroende av bra sammansättning av mätningar. En intressant aspekt i detta läge är Hellgrens syns på 

detta område där han menar att mätningarna inte styr kvaliteten på kundrelationen där aktören 

istället anser att kvaliteten syns direkt vid själva säljtillfället. Detta säger dock emot Palmatier et al 

(2006) som beskriver vikten av mätningarna. Både Sarin och Hellgren är av den uppfattningen att 

mätningar av kundrelationer kan vara ett slags kvitto på att företaget gör rätt gentemot deras 

kunder. Kvittot på att göra rätt borde skapa eller åtminstone ge indikationer på hur tillfredställd 

kunden är och detta borde därför gå att härleda till Peltier och Westfall (2000) som menar att 

tillfredsställelse och kvalitet har ett samband. Det kvitto som respondenterna har nämnt anser vi går 

att koppla till Boulding et al (2005) som menar att företaget som mäter sina kundrelationer har ofta 

mer nöjda kunder vilket är något som Jonsson poängterar och säger att Stadiums mål är att alltid 

vara bäst i alla kundundersökningar.  

5.3.2 Vilka mäter Stadium AB? 

Sarin, Hellberg och Jonsson är alla överens om att det är kunderna som mäts i en kundrelation. Här 

menas framförallt privatpersonerna men Sarin lyfter också fram idrottsklubbarna som kan fungera 

som en kvalitetssäkring för företaget. Detta går helt i linje med Roberts et al (2003) som beskriver 

vikten av att mäta värdet kundrelationen. En vidare intressant aspekt i detta är det som Hellberg och 

Jonsson lyfter fram angående personalen där de menar att det egentligen är personalen som mäts 

men att det är kunderna som göra bedömningen. Samspelet mellan personal och kunder är också 

något som går att härleda till Lindenmann (1999) som menar att detta ger en bra överblick över 

organisationens nuvarande relation. En vidare tolkning skulle kunna vara att mätning av personal 

torde kunna minska omsättning på personal och därmed förbättra kundens syn på personalen. Detta 

stöds av Peltier och Westfall (2000) som lyfter fram denna aspekt.  

5.4 Genomförandet av mätningar 
Vid själva genomförandet av mätningen beskriver aktörerna att variabler som förtroende, 

tillfredställelse, ömsesidig kontroll och åtagande finns i beaktning. Dock på poängterar Sarin är 

mätningen främst bygger på förtroende, medan Hellberg betonar förtroende och tillfredställelse som 

de viktigaste parterna att mäta. Jonsson är dock av den uppfattningen att förtroende, tillfredställelse, 

åtagande och ömsesidig kontroll även genomsyrar hela genomförandet av mätningen. I detta fall är 

aktörerna överens om att förtroende är av störst vikt men betonar dock vissa skillnader gällande de 

övriga dimensionerna. Vikten av att mäta förtroende i en kundrelation är också något som 

Lindenmann (1999) samt Brønn (2008) tar upp som den viktigaste variabeln att mäta. Detta går även 

i linje med aktörernas gemensamma syn på mätningar. Dock beskriver Hall (2006) samt Roberts et al 

(2003) tillfredsställelse som en avgörande förutsättning vid ett företags mätsystem. Där Roberts et al 

(2003) säger att en kund som saknar tillfredställelse har i regel ingen relation med företaget. Vidare 

beskriver även Gruen et al (2000) att åtagande kan ses som den generellt starkaste indikatorn på en 
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relations styrkor rörande sambandet mellan dess medlemmar. Dock är samtliga av studiens 

informanter överens om att förtroende ska ses som den viktigaste indikatorn att mäta i relationen, 

vilket inte går i linje med Gruen et al syn. Även om detta är något som går tvärt emot med Gruen et 

al (2000) torde den rimligaste tolkningen vara som denna studie visade på i tidigare avsnitt att 

förtroende är något som även genomsyrar variabeln åtagande och därmed indirekt kan ses som 

tämligen lika viktigt som förtroende.  

5.4.1 Stadiums mätprocess 

Företagets mätprocess är något som Sarin, Hellberg och Jonsson var väl insatta och den genomförs 

med hjälp av en slumpgenerator som är inbyggd i butikerna kassasystem. Detta tyder vidare på att 

Stadium har en välplanerad mätprocess eftersom företaget samarbetar med ett extern 

undersökningsföretag. Dessa mätningar är vidare uppställda utifrån ämnen och områden som 

företaget anser har betydelse för kunderna och företaget.  Planeringen av mätprocessen är något 

som Winstanley (1997) menar är en grundförutsättning för att lyckas med mätningar. Hellberg 

nämnde tidigare att det nästan är mer viktigt vad företaget för med mätningen än vad som mäts och 

detta resonemang stöds av Winstanley (1997) och Boulding et al (2005) som också trycker på vikten 

av att göra rätt analyser utifrån mätresultatet.  
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6. SLUTSATSER 
 detta kapitel sker en presentation av slutsatserna som kan göras utifrån föregående kapitel. Till 

detta kommer studiens syfte och forskningsfrågor att ligga till grund. Avslutningsvis kommer 

förslag på fortsatt forskning diskuteras samt de idéer som har vuxit fram under studiens gång.  

6.1 Återkoppling till syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna studie var att öka förståelsen för hur företag mäter och därmed utvärderar sina 

kundrelationer. Utifrån detta syfte uppstod det två stycken forskningsfrågor som presenteras 

nedanför. 

Forskningsfråga 1: Vilka faktorer kan vara av betydelse och finnas i åtanke vid 

företags mätningar av kundrelationer? 

 

Efter intervjuer med valda aktörer har vi fått en ökad förståelse för hur företag mäter sina 

kundrelationer. Vi har vidare fått en klarare bild för vilka aspekter som är viktiga att ha i åtanke och 

beaktning när företag ska mäta deras kundrelationer. Det mesta tyder på att företag värderar 

förtroende som den faktor som är utav störst betydelse vid mätning av deras kundrelationer. 

Samtidigt är en rimlig tolkning att faktorer som tillfredställelse och åtagande finns i åtanke vid 

mätning av kundrelationer. Studiens aktörer talar om vikten av tillfredställelse som en nödvändighet 

för att kunna bevara och stärka sina kundrelationer. Samtidigt tyder det mesta på att åtagande finns 

som en ytterligare faktor att ha i beaktning. Detta med tanke på det resonemang gällande företags 

syn på kvalitet och det faktum att företag har ett åtagande mot sina kunder där de inte säljer 

produkter som de inte kan stå för och representera.  

Avslutningsvis är vår uppfattning att företag är på väg att frångå traditionell marknadsföring och 

utveckla sin relationsmarknadsföring vilket även är en indikator som visar på att företag har sina 

kundrelationer i fokus samt utveckla sina mätningar av dem. Ömsesidig kontroll och utbyte av 

relationer är även variabler som finns i viss beaktning. Dock tyder det mesta på att dessa faktorer 

huvudsakligen är faktorer av den dimensionen som i första hand bygger på förtroende. En förklaring 

till detta kan vara det faktum att företag har ett representativt urval bland sina kunder som är med i 

fokusgrupper i troligt syfte att skapa förtroende. Det mesta tyder även på att företag gör ett utbyte 

av relationer i ett syfte att skapa förtroende för kunden.  

Forskningsfråga 2: Hur fungerar företags mätsystem för kundrelationer? 

 

Den rimligaste tolkningen är att företag har ett noggrant mätsystem som genomförs och 

sammanställs med hjälp av externa företag som är specialiserade inom området 

kundundersökningar. Grunden för detta resonemang ligger i en tolkning som tyder på noggrann 

planering samt ett representativt urval bland kunderna i relationen. Vidare tyder det mesta på att 

variabler som förtroende, åtagande, tillfredsställelse och ömsesidig kontroll finns i beaktning vid 

upprättandet av företagets mätsystem. Dock är uppfattningen den att dessa variabler inte finns med 

direkt utan snarare indirekt och på ett informellt sätt. Vidare är det troligt att ett syfte med företags 

mätsystem kan vara att förbättra kvaliteten i kundrelationerna samt få feedback på företagets 

I 
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prestationer och en extern syn på företagets personal. Variabeln ömsesidig kontroll beskrivs i figur 1 

på sidan 8 som enkelriktad gentemot relationen men en tolkning är att denna pil skulle kunna vara 

dubbelriktad eftersom mycket tyder på att ömsesidig kontroll är något som bör finnas från båda 

parterna inom relationen.  

Avslutningsvis är den rimligaste tolkningen att mätsystem är uppbyggt för att kartlägga kundernas 

syn på företagets personal. En trolig anledning till att kunderna ska bedöma personalen torde kunna 

vara att detaljhandelsföretags verksamhet grundar sig till stor del på personlig försäljning. Därmed 

borde personalen utgöra en tämligen stor del av dessa företags mätsystem och bidra till företagets 

prestationer.  

Utifrån ovanstående diskussion bör förståelsen för det aktuella ämnet ökat och därmed kan studiens 

syfte bedömas som uppfyllt. 

6.2 Avslutande diskussion 
Vi är av den uppfattningen att mätning av kundrelationer är av vikt för företag som har 

kundrelationer på daglig basis. Detta resonemang bygger på den uppfattningen att företag där 

variabler som företroende, åtagande och tillfredställelse är av stor vikt för att kunna utveckla och 

bevara kundrelationer och därmed bevara marknadsandelar. Dessa variabler torde också därmed 

vara viktiga att ha i åtanke vid mätningar av företags kundrelationer samt uppbyggandet av företags 

mätsystem. Avslutningsvis är det av stor vikt att företag med utvecklade kundrelationer gör 

mätningar av sina relationer i och med att en stor del av företagets verksamhet bland annat bygger 

på personlig försäljning och direkt kundkontakt. En anmärkningsvärd detalj inom detta ämne är det 

att företaget endast mäter de kunder som handlar och inte besökarna som endast går igenom eller 

tittar i butiken. Dessa personer torde kunna vara missnöjda eller så avstår de från köp på grund av 

någon annan orsak som kanske kan bero på företaget.  

Vad som bör finnas i åtanke för läsaren i detta fall är att studien grundar sig endast på ett företag 

inom Sveriges detaljhandel och därför kan det vara svårt att generalisera slutsatserna utifrån detta 

företag. Men företag som mäter sina kundrelationer torde kanske ha dessa eller närliggande faktorer 

i beaktning och det borde kanske därför inte skilja sig alltför mycket mellan olika företag på samma 

marknad. Slutligen torde syftet med mätningarna vara att kartlägga hur nöjda kunder företag har 

samt hur kunderna ser på företagets personal.  

6.3 Förslag på fortsatt forskning 
Under arbetsgången under denna uppsats har det vuxit fram tankar rörande fortsatt forskning inom 

ämnet. Efter intervjuer med valda aktörer har det framkommit att utvärdering av mätningarna är 

något som är av stor vikt för företag som mäter sina kundrelationer. I Stadiums fall har det 

framkommit att det sker kontinuerlig feedback där åtgärder snabbt sker efter kundernas önskemål. 

Vidare har det framkommit åsikter om vikten av att göra något väsentligt av mätningarna och inte 

bara genomföra mätningen. Utifrån detta skulle det vara intressant att i ännu större omfattning 

kartlägga synen och vikten av utvärdering av ett företags kundrelationer. Efter genomförda intervjuer 

väcktes det avslutningsvis en intressant tanke gällande mätningar av företags kundrelationer. En 

intressant tanke är att, om det skulle vara möjligt att mäta vad som kunder säger sinsemellan skulle 

företaget än bättre kunna tillgodose missnöjda kunder på ett bättre sätt. Detta är dock något som vi 
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författare förstår svårigheten i men är ändå av den uppfattningen att det är en spännande tanke 

gällande fortsatt forskning inom ämnet. 

Vidare är vi av den uppfattningen att ett större urval av kunder och då även inkluderat de besökare 

som finns i butiken skulle kunna bidra till ökad chans att locka till sig nya kunder till företaget. Detta 

borde vara fullt genomförbart att undersöka men det kan kanske kräva mer resurser från företaget 

för att fullfölja undersökningen. Samtidigt går detta att härleda till missnöjda kunder som kanske inte 

handlar i butiken med besöker den av andra orsaker och därför borde detta vara av stort intresse för 

företag som arbetar med kundrelationer på daglig basis.  
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Personliga intervjuer 
Göran Sarin, Human Resource Controller, Stadium Norrköping, 2008-04-30, kl. 10:00 

Fabian Hellberg, Regionchef Norra Regionen, Stadium, 2008-04-30, kl. 13:00 

Mikael Jonsson, Butikschef Luleå, Stadium, 2008-05-06, kl. 14:30  



 

 

 
 

 

BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE 
 

Datum :  
Tid : 
Respondent : 
 
 

Fråga 1:  Hur ser Ert företag på begreppet förtroende gällande Era kundrelationer? 

- Vilken betydelse har förtroende för Er? 

 

Fråga 2:  Hur ser Ert företag på betydelsen av kundrelationer? 

- Hur skapar Ni ett mervärde för kunden? 

 

Fråga 3:  På vilket sätt arbetar Ni för att bygga upp starka och långsiktiga kundrelationer? 

- Traditionell marknadsföring eller relationsmarknadsföring? 

Fråga 4:  Hur pass viktigt anser Ni att FÖRTROENDE är i en kundrelation? 

 

Fråga 5:  Hur pass viktigt anser Ni att ÖMSESIDIG KONTROLL är i en relation? 

 

Fråga 6:  Hur pass viktigt anser Ni att ÅTAGANDE är i en relation? 

 

Fråga 7:  Hur pass viktigt anser Ni att TILLFREDSSTÄLLELSE är i en relation? 

 

Fråga 8: Hur pass viktigt anser Ni att det är med ett UTEBYTE AV RELATIONER med Era kunder? 

 

Fråga 9: Vilken av dessa ovanstående variabler anser Ni är av största betydelsen vid byggandet 

av en stark relation? 

 

Fråga 10:  Beskriv vikten av mätningar av kundrelationer för Ert företag? 

 

Fråga 11: Hur anser Ni att kvalitén i en kundrelation är beroende av bra mätningar? 

- I sådana fall, på vilket sätt? 

 

Fråga 12: Vilka parter anser Ni är de viktigaste parterna att mäta i en relation? 

 

Fråga 13:  Hur sker mätningar av företagets kundrelationer? 

- Hur ser Er mätprocess ut? 

- Hur ofta genomförs mätningarna? 

 

Fråga 14: Vilka variabler mäts? 

- Förtroende, ömsesidig kontroll, åtagande och tillfredsställelse 

- Finns det några ytterligare variabler Ni har i beaktning vid mätningarna? 

 



 

 

 
 

 

Fråga 15: Om och på vilket sätt tror Ni att mätningar av kundrelationer kan bidra till ökad 

kundtillfredsställelse? 

 

Fråga 16: Beskriv kortfattat vem Du är och vad Du har för arbetsuppgifter 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

 


