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Abstract 
 
The purpose of this thesis is to investigate how a company can retain customer 
relationships when the physical contact with the customer is reduced. In order to 
investigate this, two case-studies were conducted with Scandinavian Airlines, SAS and 
Zytt. Both these companies share the experience of winding-up a distribution channel 
which has reduced the possibility of a face-to-face contact with the customer. The case-
studies were carried out through personal interviews with the Business Coordinator at 
SAS and with the owner of Zytt. Findings from this study indicate that both SAS and Zytt 
have realized the importance of maintaining relationships with their customers. This, even 
though both SAS and Zytt failed in measuring the customer defection rate caused by the 
winding-up of the distribution channel. According to this study only SAS made an 
attempt to persuade their customers to try another distribution channel. Both companies 
stress that the whole organisation should be aware of the importance of retaining 
customers and also listen actively to the customers’ current needs.  
 
 



 
 

Sammanfattning 
 
Relationsmarknadsföring består av att antingen skapa, upprätthålla eller avsluta relationer 
gentemot företagets kunder. Betydelsen av att upprätthålla relationer med befintliga 
kunder har ökat under de senaste åren, mestadels på grund av en ökad global konkurrens. 
Frågan är då hur ett företag upprätthåller relationen med kunden, när det väljer eller 
tvingas avveckla en distributionskanal vilket begränsar möjligheten till fysisk närvaro 
gentemot kunden. Denna uppsats syftar därmed till att utreda hur ett företag kan bibehålla 
kundrelationen när den fysiska kontakten gentemot kunden begränsas. I syfte att 
undersöka detta utfördes två fallstudier på Scandinavian Airlines System, SAS och Zytt. 
Gemensamt för båda dessa företag är att de har erfarit en avveckling av en 
distributionskanal, vilket medfört att den fysiska kontakten gentemot kunden begränsats. 
Fallstudierna genomfördes i form av personliga intervjuer med affärskoordinatorn vid SAS 
samt med ägaren av Zytt. Resultatet från denna studie visar att de undersökta 
fallstudieobjekten poängterar vikten av att upprätthålla goda relationer gentemot dess 
kunder. Trots detta uppvisar fallstudieobjekten brister i mätningen av hur många kunder 
de förlorade i samband med avvecklingen av distributionskanalen. Vidare visar studien på 
att endast fallstudieobjektet SAS arbetade aktivt för att förmå dess kunder att byta 
distributionskanal. Slutligen framhåller de båda studieobjekten att ett företag  bör 
genomsyras av betydelsen av att bibehålla kunder samt att det bör lyssna aktivt till 
kundernas behov.         



 
 

Förord 
 
Den här uppsatsen handlar om hur företag behåller kundrelationer vid avvecklandet av en 
distributionskanal som begränsar den fysiska kontakten gentemot kunderna. Uppsatsen är 
skriven vid Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap vid Luleå tekniska 
universitet. Vi vill ta tillfället i akt att tillägna ett speciellt tack till Jan Sandlund, ägare till 
Bölebyns Garveri i Bölebyn utanför Piteå, som initialt gav oss idén till denna uppsats. 
Vidare vill vi tacka vår handledare Håkan Perzon, vid LTU, för hans värdefulla stöd och 
vägledning under arbetets gång. Ett stort tack riktas även till respondenterna Christina 
Briheim, SAS, och Jan Falck, Zytt, som bidragit med värdefull information. Sist men 
absolut inte minst tillägnas samtliga seminariedeltagare ett stort tack för den konstruktiva 
kritik ni tillfört.    
 
 
Ett stort tack till er alla! 
 
 
Luleå, den 1 juni 2006 
 
 
 
 
 
____________________  _____________________ 
   Andreas Gröning                    Ingela Johansson 
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1 Inledning, bakgrund och problemdiskussion 
 
 

Syftet med detta kapitel är att introducera läsaren i ämnesområdet samt ge en bakgrund till det valda 
problemområdet. Vidare följer en problemdiskussion som sedan utmynnar i syftet med upprättandet 
av uppsatsen. Avslutningsvis presenteras de forskningsfrågor som valts. 
 

1.1 Inledning   
Marknadsföring är inte något nytt påfund. Ända sedan forna tider har varor utbytts mellan 
köpmän och dess kunder genom att använda de marknadsföringskunskaper och -verktyg 
som fanns till hands. (Egan, 2004, s 9) I och med den industriella revolutionen, i början av 
nittonhundratalet, ökade efterfråga på massproducerade varor när den arbetarklass som 
växte fram erbjöds fasta jobb och därmed fasta inkomster. Detta gjorde det viktigt för 
producenter att differentiera sig gentemot sina konkurrenter och innebar att 
marknadsföringsdisciplinen vann mark och utvecklades snabbt under de första två 
tredjedelarna av århundradet. Under denna tidsperiod låg det primära fokuset på 
transaktioner och utbytet mellan producent och konsument. (Ibid)  

Marknadsföringen utvecklades sedan ytterliggare under århundradet och år 1964 lanserade 
Borden ett marknadsföringsprogram bestående av tolv element. Dessa element förenklades 
sedan av McCarthy 1978 till en marknadsföringsmix, mer känd som de fyra P: na. 
Användandet av denna marknadsföringsstrategi fungerade så länge marknaden efterfrågade 
homogena och massproducerade varor. Marknaden blev så småningom överetablerad och 
kunderna började inse sin egen köpkraft, vilken de kunde utnyttja och därigenom börja 
ställa krav på producenterna. (Egan, 2004, s 10-11) Kunderna började sedermera efterfråga 
kundanpassade varor och tjänster. Produktkvalitet, god service och ett konkurrensmässigt 
pris var tidigare tillräckliga argument för att övetryga kunden om att genomföra en 
transaktion. Dessa övergick dock från att vara de viktigaste elementen i ett köpbeslut till 
att istället enbart fånga kundens intresse för varan eller tjänsten. Detta medförde att den 
tidigare marknadsföringsstrategin fick lov att ändras och detta utgjordes av ett 
paradigmskifte inom marknadsföringen. Inom detta skifte riktades fokus mer mot 
relationen mellan konsumenten och producenten och ömsesidig tillit mellan dessa.  
(Veloutsou, Saren & Tzokas, 2002) I dag är relationsmarknadsföring ett centralt begrepp 
inom vilket ett samspel mellan säljare, köpare och samarbetspartners eftersträvas och där 
alla vinner på utbytet (Vinco, 2006).   

1.2 Bakgrund 
Termen relationsmarknadsföring användes första gången i slutet på 1970-talet i ett projekt 
inom industriell marknadsföring för att sedan publiceras i en bok skriven 1985 av Bund 
Jackson. Vidare behandlades begreppet inom servicemarknadsföringen i en artikel av 
Leonard Berry år 1983. (Gummesson, 1997) Relationsmarknadsföring definieras enligt 
Berry som en process av att attrahera, bibehålla och förbättra relationen med 
nyckelpersoner (Kuhl, 2006). Relationsmarknadsföring är inte ett lätt koncept att 
definiera, trots omfattande akademisk forskning anses relationsmarknadsföring vara en 
allmän filosofi snarare än ett enhetligt koncept.  Begreppet saknar en allmänt vedertagen 
definition och år 2001 preciserades det på nästan 50 olika sätt. (Egan, 2004) Enligt Harker 
är dock Grönroos definition av relationsmarknadsföring den mest accepterade. Grönroos 
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menar att relationsmarknadsföring består av att identifiera, etablera, bibehålla och förbättra 
relationer med kunder och andra intressenter, men även avsluta relationer om så är 
nödvändigt. Detta ska uppnås genom ett ömsesidigt utbyte och uppfyllanden av löften så 
att alla inblandade parters mål nås på ett lönsamt sätt. (Harker, 1999) Inom denna uppsats 
ämnas Grönroos definition av begreppet relationsmarknadsföring användas.  Detta då 
denna definition anses mest accepterad inom forskningsområdet. Vidare kräver denna 
uppsats en tydlig distinktion mellan beståndsdelarna inom definitionen då fokus kommer 
att ligga på en av dessa, bibehållandet av kunder.  

1.3 Problemdiskussion 
Enligt Grönroos definition utgörs relationsmarknadsföring  bland annat av att bibehålla 
befintliga kundrelationer. Bibehållandet av kunder har en mer kraftfull effekt på vinsten än 
marknadsandelar, skalekonomi och andra variabler som vanligtvis associeras med 
konkurrensfördelar (DeSouza, 1992).  Doyle (2002, s 34) hävdar även han att det är 
lönsammare att säkerställa att existerande kunder är tillfredställda. Den främsta anledningen 
till detta är att företaget undgår kostnader förknippade med att attrahera nya kunder. 
Vidare spenderar nöjda kunder mer pengar på företaget, rekommenderar företaget till 
andra konsumenter och är mindre priskänsliga. (Ibid) Detta eftersom kunden blir bekant 
med företaget och en relation utvecklas vilket minskar den av kunden upplevda risken att 
bli missnöjd med köpet (Bateson & Hoffman, 1997, s 360). Tidigare studier visar att en 
kund som varit ett företag troget i mer än sju år, spenderar upp emot fem gånger mer på 
företaget än vad den gjorde under sitt första år som kund (Doyle, 2002, s 34).  Vidare 
tenderar underhållskostnaderna för trogna kunder att vara lägre när dessa känner till 
företaget och dess rutiner och därmed är i mindre behov av stöd i köpprocessen (Bateson 
& Hoffman, 1997, s 361).   

Som ovan framhållits är det viktigt att bibehålla relationer med befintliga kunder (Doyle, 
2002, s 34). Detta arbete torde dock försvåras i olika utsträckning när till exempel ett 
företag väljer eller tvingas avveckla den distributionskanal som möjliggör fysisk närvaro 
gentemot kunderna. Ang och Buttle (2006) påvisar dessutom vikten av att möta kunden 
ansikte – mot - ansikte då detta underlättar byggandet av sociala band samt gör det möjligt 
att etablera långsiktiga kundrelationer.  

Frågan är då hur ett företag bör agera när det väljer eller tvingas avveckla en 
distributionskanal vilket begränsar möjligheten till fysisk närvaro gentemot kunden. Detta 
samtidigt som företaget önskar bibehålla relationen till den befintliga kundkretsen. En 
inledande efterforskning tydde på att denna frågeställning inte behandlats i tidigare studier. 
Detta stöds även av professor Evert Gummesson, sakkunnig inom relationsmarknadsföring, 
verksam vid Stockholms universitet. Enligt professor Gummesson har denna frågeställning 
inte behandlats tidigare vilket medförde att författarna till denna uppsats ansåg det 
intressant att studera. 

Enligt Svenska Bankföreningen (2003) har många företag som beslutat sig för att avveckla 
den distributionskanal som erbjuder fysisk kontakt gentemot kunden, i större utsträckning 
börjat erbjuda Internet som en alternativ distributionskanal. Enligt ett remissyttrande av 
Näringsdepartementet anses det huvudsakliga skälet till minskningen av antalet bankkontor 
vara den alltmer ökande användningen av bankernas Internet- och telefontjänster (Svenska 
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Bankföreingen, 2003). Detta har föranlett författarna till denna uppsats att även studera hur 
företag behåller kundrelationer via Internet. 

1.4 Problemformulering 
Med hänsyn till ovan diskuterad bakgrund och problemdiskussion baseras således denna 
uppsats på följande problemformulering: 
 
Ø Hur kan ett företag upprätthålla en kundrelation när möjligheten till fysisk närvaro gentemot 

kunden begränsas?   
 
Denna uppsats avser därmed belysa hur ett företag kan upprätthålla en kundrelation 
gentemot dess kunder, trots att möjligheten till att sälja en vara eller tjänst ansikte – mot - 
ansikte begränsas.   

1.5 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna uppsats är att utreda hur ett företag kan bibehålla kundrelationen när 
möjligheten till fysisk kontakt gentemot dess kunder begränsas. För att uppnå syftet avser 
denna uppsats besvara följande forskningsfrågor: 
 

I. Hur agerar ett företag när möjligheten till fysisk närvaro gentemot kunden begränsas?  
I syfte att få ett bättre grepp om hur ett företag agerar när möjligheten till fysisk närvaro till 
kunden begränsas ställs forskningsfråga I.   
 

II. Hur upprätthåller företag kundrelationer? 
Forskningsfråga II syftar till att ge en större förståelse för hur företag försöker upprätthålla 
relationer gentemot dess kunder. Vidare ämnar denna fråga att ta reda på hur företag 
använder Internet för att upprätthålla kundrelationer . Avslutningsvis blir en jämförelse 
möjlig mellan hur detta uppnås enligt vedertagen teori mot hur de utvalda studieobjekten 
valt att angripa denna fråga. 
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2 Teori 
 
 

Denna kapitel syftar till att redogöra för problemområdets teoretiska grund, vilken senare kommer att 
användas för att möjliggöra en analys av den empiri som undersöks inom uppsatsen. 
 

2.1 Teoretisk referensram till forskningsfråga I 
Denna del syftar till att belysa de teoretiska delar vilka möjliggör en koppling mellan 
empiri och befintlig teori för forskningsfråga I, Hur agerar ett företag när möjligheten till fysisk 
närvaro gentemot kunden begränsas? 

2.1.1 Förmå kunder att byta distributionskanal 
Neuborne (2003) hävdar att många företag försöker finna vägar att reducera sina kostnader 
genom att använda sig av effektivare distributionskanaler. Ofta innebär detta ett skifte från 
gammal till ny teknologi. Att förmå kunder att byta distributionskanal är inte alltid en lätt 
process att genomföra då den kan påverka kundrelationerna negativt. Neuborne (2003) 
påstår dessutom att många företag antar att de känner till på vilket sätt dess kunder önskar 
genomföra ett köp, detta utan att ta redan på kundernas verkliga preferenser. Vidare ger 
författaren en vägledning för hur en förändring av distributionskanal bör gå till utan att 
påverka kundrelationerna i negativ bemärkelse: 
 
Genomför en långsam förändring 
Tala om för samtliga kunder att de kan köpa företagets produkter och tjänster på ett nytt 
sätt. Skapa medvetenhet så tidigt som möjligt och låt förändringen ta tid. (Ibid) 
 
Erbjud kunden utbildning 
Kunden bör ges utbildning i att använda den nya distributionskanalen. Kunden ska känna 
sig trygg i att köpa produkten eller tjänsten på ett nytt sätt. (Ibid) 
 
Motivera till förändring 
Motivera kunden till att byta distributionskanal genom att lämna värdehöjande 
erbjudanden. Detta i syfte att uppmuntra kunden till att köpa produkten eller tjänsten 
genom en annan distributionskanal. (Ibid) 

2.2 Teoretisk referensram till forskningsfråga II  
De teoretiska delar som ligger till grund för att kunna behandla forskningsfråga II, Hur 
upprätthåller företag kundrelationer?, redogörs för i detta avsnitt. 

2.2.1 Kundbibehållande 
När ett företag önskar bibehålla dess existerande kunder riktas marknadsföringssatsningarna 
mot den befintliga kundbasen. Med andra ord försöker företaget tillfredställa befintliga 
kunder i ett försök att bygga långsiktiga kundrelationer med dem. (Bateson & Hoffman, 
1997 s 354-358) Betydelsen av att behålla den nuvarande kundbasen har ökat allt mer 
under de senaste åren, främsta på grund av en ökad global konkurrens. Faktorer som 
bidragit till denna ökning utgörs bland annat av att det på en allt mer global marknad blivit 
svårare att differentiera företagets produkter och tjänster. Avregleringar har vidare medfört 
att företag numera måste konkurrera på en öppen marknad samtidigt som 
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marknadsinformation har blivit tillgänglig för allt fler företag. Tidigare hade ett fåtal företag 
ensamrätt till viss marknadsinformation, vilket gav dessa företag konkurrensfördelar 
gentemot andra företag som saknade denna tillgång. (Bateson & Hoffman, 1997)  

2.2.2 Organisatoriska processer för bibehållande av kunder      
Enligt Ang och Buttle (2006) kan ett antal organisatoriska processer associeras med 
bibehållandet av kunder, dessa är: planeringsprocess för bibehållande av kunder, process för att 
kvalitetssäkra varor eller tjänster, process för att mäta kundtillfredsställelse, process för hantering av 
reklamationer och process för att vinna tillbaka kunder. En utförlig diskussion för var och en av 
dessa processer följer nedan: 

2.2.2.1 Planeringsprocess för bibehållande av kunder enligt Reichheld 
Reichheld (1994) påpekar att kunderna inte är företagen lojala på grund av dess 
marknadsföringsaktiviteter utan på grund av det värde kunderna erhåller. Värdet i sin tur är 
beroende av den produktkvalitet, service, försäljningsstöd och tillgänglighet som företaget 
erbjuder.  Marknadsföringens uppgift är att se till att varje avdelning inom företaget är 
koordinerad så att en effektiv leverans av ett unikt erbjudande blir möjlig. Detta i sin tur 
skapar ett överlägset kundvärde och sålunda lojalitet från kunden. (Ibid) Vidare framhåller 
Reichheld (1994) fyra grundläggande planeringsverktyg som kan användas i ett försök att 
bibehålla kunder:   
 
Mätsystem  
Idag mäter de flesta företag inte kundlojalitet på ett effektivt sätt. Emellertid krävs 
välutvecklade mätprocesser för att ett företag ska kunna bli framgångsrikt (Reichheld, 
1994). DeSouza (1992) stödjer Reichhelds resonemang genom att hävda att ett företag bör 
utforma en strategi för att mäta sin bibehållandegrad av kunder. Om ett företag avstår från 
att mäta denna grad är risken stor att företaget inte inser att kunderna börjar överge 
företaget. Pegler (2004) framhåller på samma sätt att företag bör börja med att identifiera i 
vilken omfattning de lyckas bibehålla kunder, för att sedan kunna upprätta mål för hur 
många kunder företaget önskar bibehålla. (Ibid) 
 
Kundselektion 
Till att börja med bör ett företag fokusera på att identifiera och försöka bibehålla de 
kunder vilka företaget kan erbjuda det bästa kundvärdet till över en lång tidsperiod. Det är 
inte värt att försöka bibehålla de kunder som företaget inte har möjlighet att tillfredsställa. 
(Reichheld, 1994) Detta får Reichheld stöd för av Maister (1989) som anser att den 
fundamentala regeln är att fokusera resurserna på de kunder som företaget tror sig kunna 
tillfredsställa samt där marknadsföringssatsningen kommer att ha störst effekt. Pegler (2004) 
framhåller att företag måste inse at t alla kunder inte är värda att behålla ur ett 
lönsamhetsperspektiv. Dock är det viktigt att behandla samtliga kunder med stor respekt 
och omsorg innan företaget känner till kundens verkliga inflytande och betydelse (Ibid). 
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Avhoppsanalys  
Eftersom avhopp av kunder enligt Reichheld (1994) är ett misslyckande för ett 
lojalitetsbaserat företag är det viktigt att studera detta fenomen. Avhoppsanalyser bör 
användas i syfte att identifiera orsaker till varför kunder överger ett företag. Dessa analyser 
kan sedan användas för att förbättra organisationen. Vissa kunder bör dock inte bibehållas 
eftersom dessa inte passar in i den lojalitetsprofil som gagnar organisationen på lång sikt. 
Vidare är det endast värt att vinna tillbaka de kunder vars behov företaget har möjlighet att 
möta. (Ibid) 
 
Förnyande av erbjudanden 
Kunder är lojala mot de företag vilka kan erbjuda det högsta kundvärdet och inte mot de 
företag som bäst marknadsför dess produkter eller tjänster. I de fall att ett företag verkligen 
vill behålla kunderna lojala måste företaget därför vara villigt att revidera dess erbjudande 
till kunderna så att det motsvarar kundernas förväntningar. (Reichheld, 1994) Pegler 
(2004) resonerar på ett likartat sätt och menar att företag bör ta reda på kundernas behov 
och vad de värdesätter för att kunna tillgodose kunden. Bästa sättet att ta reda på vad 
kunderna vill ha är att fråga dem och sedan lyssna noga på vad de svarar. Detta visar att 
företaget bryr sig om kunderna och dialogen som startas kan leda till att kundrelationen 
stärks. (Ibid)  

2.2.2.2 Planeringsprocess för bibehållande av kunder enligt Czepiel & Rosenberg 
Czepiel och Rosenberg refererad av Reichheld (2001) menar att företag kan dra mer nytta 
av dess existerande kunder genom att: upprätta en kundportföljsanalys, använda sig av en 
marknadsmix lämpad för bibehållande av kunder samt omorganisera företaget. Genom att analysera 
företagets kundportfölj kan kundernas inköpshistorik erhållas och studeras. Den optimala 
kundportföljen består av en balans mellan nya och befintliga kunder. Vidare bör företaget 
arbeta med två olika marknadsföringsmixar: en i syfte att attrahera nya kunder och en för 
att bibehålla befintliga kunder. Marknadsföringsbudskapet bör med andra ord framföras på 
olika sätt när företaget vänder sig till en ny kund, utan tidigare erfarenhet av företaget, 
jämfört med en befintlig kund vilken redan känner till företaget.  Avsaknaden av 
organisatorisk koordination och kontroll bidrar ofta till att företag tappar kunder eftersom 
det råder otillräcklig sammankoppling mellan olika avdelningar inom företaget. I syfte att 
öka betydelsen av att bibehålla kunder bör företaget utse en person som görs ansvarig för 
denna process. Försäljningsstyrkan måste vidare vara inställd på en långvarig relation med 
kunden. Försäljare som saknar kunskap om produkten eller tjänsten och som inte arbetar 
för att lösa kundens problem behåller inte heller kunden särskilt länge. (Ibid) Även 
Buchanan och Gillies (1990) samt Pegler (2004) påpekar betydelsen av att företag bör 
förmedla betydelsen av att bibehålla kunder till företagets anställda. För att lyckas med 
bibehållandet av kunder anser Pegler (2004) att detta kräver en grundläggande 
omstrukturering av företaget, betydande investeringar och utbildning av personalen. De 
flesta kunder är inte lojala ett varumärke eller ett företag utan mot företagets anställda 
hävdar Reichheld (2001). När ett företag förlorar anställda förlorar företaget därmed också 
ofta kunder. Med hänsyn till detta är det därför viktigt att se till att de anställda trivs och 
stannar kvar i företaget (Ibid).  

2.2.2.3 Process för att kvalitetssäkra varor eller tjänster  
Nyckeln till ett företags framgång anser Zineldin (2000) vara att uppfylla kunders behov 
genom att erbjuda produkter eller tjänster med hög kvalitet till en låg kostnad. Ett sätt att 
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försöka uppnå en hög kvalitet är att använda sig av konceptet, Total Quality Management, 
TQM. Inom detta koncept appliceras kvalitetsförbättrande tekniker på företagets alla 
avdelningar såsom: produktutveckling, tillverkning, drift, administration och kundservice. 
Det huvudsakliga målet är att producera och leverera: funktionella produkter med hög 
teknisk kvalitet, skäligt pris, snabba leveranstider och bekväma distributionskanaler. 
(Zineldin, 2000) Införandet av ett kvalitetssäkringssystem kan ge grund för ständig 
förbättring och därmed öka tillfredsställelsen hos kunder och andra intressenter (SIS, 2006). 
Det finns många kvalitetssäkringssystem som kan användas för att kvalitetssäkra en 
verksamhet och ett av de första stegen som många företag tar för att skapa en fullständig 
kvalitetsmiljö är att etablera kvalitetssäkringssystemet ISO 9000. Detta är ett system som 
anger vilka standarder och riktlinjer ett företag förväntas uppfylla för att bli certifierat  enligt 
normerna inom ISO 9000. (Fung & Ho, 1994)   

2.2.2.4 Process för att mäta kundtillfredsställelse 
Att mäta kundtillfredsställelse har blivit allt viktigare för företag och organisationer. 
Kundernas nöjdhet är nyckeln till framgång för att lyckas på en allt mer konkurrensutsatt 
marknad, vilket medför att det bör mätas och användas i framtida beslutprocesser. (Piercy, 
1996) I stort definieras begreppet kundtillfredsställelse som ett känslomässigt gensvar på 
användandet av en produkt eller tjänst. (Chu, 2002) Vikten av en hög kundtillfredsställelse 
kan inte överskattas, utan kunder är det svårt att rättfärdiga existensen av ett kommersiellt 
företag. Samtliga företag bör arbeta aktivt för att definiera vad kundtillfredsställelse innebär 
samt mäta detta. Att förvänta sig att kunders klagomål är ett tillräckligt bidrag för att 
identifiera upplevda problem eller att enbart mäta ett företags framsteg genom att räkna 
antalet klagomål anses som naivt. Detta eftersom 96 procent av alla missnöjda kunder inte 
förmedlar sitt missnöje till företaget. I genomsnitt vidareförmedlar en kund som upplever 
ett problem det till cirka tio andra personer och kunder vars problem blivit lösta på ett 
tillfredställande sätt berättar det för i genomsnitt fem andra personer. (Bateson et al, 1997 s 
270) Syftet med att genomföra en undersökning av kundtillfredsställelsen är att ge företaget 
tillgång till återkoppling från dess kunder. Denna återkoppling används sedan för att 
identifiera både existerade och potentiella problem. Vidare förmedlar dessa undersökningar 
en signal till kunderna om att företaget är angeläget om deras välbefinnande. Mätningar av 
kundernas tillfredsställelse kan utföras på två olika sätt, indirekt och direkt. Inom den 
indirekta metoden beaktas försäljningshistorik, lönsamhet och antalet inkomna klagomål. 
Ett företag som väljer att enbart beakta denna metod antar ett passivt tillvägagångssätt i ett 
försök att ta reda på om företaget motsvarar eller inte motsvaras kundernas förväntningar. 
Med tanke på att 96 procent av alla missnöjda kunder inte förmedlar detta till företaget 
torde det vara vanskligt att enbart förlita sig på denna metod. Den direkta metoden 
innebär att man frågar kunden direkt genom bland annat frågeformulär eller genom 
personliga intervjuer. (Ibid, s 272-273)  

2.2.2.5 Process för hantering av reklamationer 
En väl fungerande process för hantering av reklamationer inom ett företag är av strategisk 
betydelse eftersom det kan ha en positiv effekt på bibehållandet av kunder (Ang & Buttle, 
2006). Kunder som klagar och som tas väl omhand kan bli mer nöjda när de känner 
empati och gensvar från företaget. Dessa kunder blir därmed mindre benägna att byta 
leverantör än kunder som aldrig haft anledning att klaga överhuvudtaget. Detta är inte så 
förvånande eftersom när kunder tillåts klaga får således företaget en chans att reglera 
problemet i fråga och därmed behålla kunden i framtiden. (Ibid) Czepiel och Rosenberg 
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refererad av Reichheld (2001) resonerar på likvärdig sätt när de påpekar att företagen 
måste vara beredda på att åtgärda fel på produkterna annars kanske kunden går förlorad. 
Företaget bör därmed uppmuntra kunderna till att ta kontakt med företaget om något 
problem uppstår. DeSouza (1992) menar att ett företag kan lära sig mycket av kunder som 
har lämnat företaget. Genom att intervjua dessa kunder kan bristfälligheter avvärjs och 
förbättrande åtgärder vidtas. Reklamationer kan vara en guldgruva för ett företag som 
analyserar och önskar identifiera problem som orsakar att kunder överger företaget. 
(DeSouza, 1992)  

2.2.2.6 Process för att vinna tillbaka kunder  
Även med den bästa strategin för att behålla kunder, är det oundvikligt att förlora en kund. 
Kunder överger ett företag av många olika anledningar. De kan byta till en konkurrent 
eller så behöver de helt enkelt inte produkten eller tjänsten längre.  Vidare kan det vara så 
att företagets produkter eller tjänster inte lever upp till kundens förväntningar. Förlusten av 
en kund kan också härröra från ett medvetet beslut av företaget, om det till exempel inte 
längre är försvarbart att betjäna en kund på ett lönsamt sätt.  Tidigare undersökningar har 
dock visat att nästan 70 procent av kunderna överger ett företag utan någon speciell 
anledning – det saknas helt enkelt tillräckligt med lojalitet i relationen för att kunden ska 
fortsätta använda produkten eller tjänsten. (Vtrenz, 2005) De flesta företag riktar sina 
initiativ för att vinna tillbaka kunder enbart mot stora, lönsamma kunder, vilka känns extra 
påfrestande att förlora. När ett företag förlorar kunder går företaget miste om den goodwill 
och kunskap som behövs för att kunna förbättra företagets produkter och tjänster. 
Förutom rent ekonomiska fördelar med att vinna tillbaka kunder, kan ett företag även 
återvinna gott anseende samt minimera den negativa muntliga kritik som ofta sprids 
genom förlorade kunder. (Ibid) Enligt Vtrenz (2005) finns det två anledningar till att 
företag struntar i att upprätta strategier för att vinna tillbaka förlorade kunder. För det 
första anser de flesta företag att en förlorad kund är att betrakta som en förlorad 
affärsmöjlighet. I själva verket är detta inte sant då många kunder lämnar företaget utan 
någon speciell anledning och i många fall kan de vara villiga att återkomma som kunder 
om de bara erbjuds de rätta erbjudandena. För det andra bryr sig inte många företag om att 
upprätta denna strategi av ren stolthet. Detta då en sådan strategi kräver att företaget lyssnar 
och tar åt sig av kundens återkoppling, vilket många gånger upplevs som både krävande 
och jobbigt. Många gånger handlar det också om att erkänna inför kunden att företaget 
gjort fel. I de fall företaget kan lägga denna stolthet åt sidan och istället ta åt sig av kritiken, 
kan företaget åtnjuta stora fördelar även om den enskilda kunden inte vinns tillbaka. 
Anledningen till detta är att den återkoppling som kommer företaget tillgodo kan användas 
till att förbättra dess produkter och tjänster. (Ibid) 

2.2.3 Allmänna taktiker för att bibehålla kunder  
Tidigare forskning visar enligt Bateson och Hoffman (1997) att många kunder lämnar 
företaget på grund av att de känner att företaget inte visar genuint intresse för deras 
välbefinnande. Företag bör visa dess kunder att de verkligen bryr sig om dem, detta kan 
differentiera ett företag från dess konkurrenter och därigenom skapa konkurrensfördelar.  
Bateson och Hoffman (1997) påpekar vidare att det finns ett antal effektiva taktiker som ett 
företag kan använda sig av för att bibehålla dess kunder:  
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Kvarhålla det rätta perspektivet 
Företagsledare och dess anställda måste komma ihåg att företaget existerar för att möta 
kunders behov och önskemål. Att behandla kunder på ett ohövligt sätt är oerhört 
kortsiktigt. Att behålla det rätta perspektivet handlar mycket om att upprätthålla ett 
kundorienterat synsätt inom vilket de anställda måste förstå att varje kund har speciella 
behov. (Bateson & Hoffman, 1997) 
 
Vikten av att komma ihåg kunder 
Att kontakta kunder mellan till exempel två servicetillfällen är ett användbart sätt att 
upprätta en relation med kunden. Nyckeln till framgång ligger i att kontakten måste vara 
uppriktig och personlig. Typiska försök till detta utgörs av utskick med personliga 
gratulationer. Målet med denna taktik är att övertyga kunden om att företaget verkligen 
bryr sig om kundens välbefinnande. (Ibid)    
 
Upprätta förtroendeingivande relationer 
Förtroende definieras som en stark övertygelse av ärlighet, integritet och tillförlitlighet till 
andra personer. Strategier för att uppnå detta förtroende utgörs av: att skydda konfidentiell 
information, avstå från att kommentera kunder och konkurrenter på ett nedlåtande sätt, 
tala om sanningen för kunder även om det känns obehagligt, förse kunder med fullständig 
information samt att vara pålitlig och artig gentemot kunder. (Ibid) 
 
Övervaka leveransprocessen 
När en vara eller tjänst har beställts är det ytterst viktigt att övervaka själva 
leveransprocessen i ett försök att bibehålla kunden. Företag som aktivt övervakar denna 
process kan snabbt kompensera för de svagheter och brister som identifieras. (Ibid) 
 
Korrekt installation av produkten samt instruera kunden i att använda produkten 
En korrekt installation och instruktion av produkten eller tjänsten minskar risken för 
framtida problem. Kunder ska inte behöva bli frustrerade över att inte förstå hur de ska 
använda produkten eller tjänsten eller än värre använda den på ett felaktigt sätt. När ett 
företag inte utför en korrekt installation samt erbjuder relevant instruktion ger det ett 
intryck av att kunden egentligen inte är viktig för dem. (Ibid) 
 
Se till att vara där när du behövs som mest 
När en kund återlämnar en produkt som är i behov av service eller reparation är det 
viktigt att inte neka till denna tjänst. Varje företag bör ta ett ansvar för vad som säljs samt 
att varje transanktion utförs till kundens belåtenhet. Uppvisandet av ett uppriktigt intresse 
för kundens situation förstärker intrycket av att kunderna är viktiga för företaget. (Ibid) 

2.2.3.1 Vikten av att införa bytesbarriärer  
I de fall ett företag misslyckats med att införa svåröverkomliga bytesbarriärer är det lätt för 
kunden att byta leverantör (Pegler, 2004). Ett typexempel på att låsa fast kunder är att 
använda ett så kallat lojalitetsprogram. Vissa företag samarbetar med dess nyckelkunder 
med vilka företaget etablerar integrerande system för att på så sätt öka bibehållandet att 
kunder. Även speciella rabatter, bonus eller inbjudningar till vissa arrangemang kan bygga 
lojalitet. Kunder värdesätter vidare bekvämlighet och genom att göra livet enkelt för 
kunderna är chansen större att företaget kan behålla dem. Detta kan uppnås genom att 
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erbjuda vissa kunder en utökad service och ett exempel på detta kan utgöras av att erbjuda 
vissa kunder egna telefonlinjer. (Pegler, 2004) 

2.2.4 Bibehållande av kunder via Internet 
Internet ger möjlighet till global närvaro och tillåter företag att snabbt förvärva kunder på 
ett kostnadseffektivt sätt (Vatanasombut, Stylianou & Igbaria, 2004). Samtidigt inbjuder 
Internet till ökad konkurrens och detta minskar sannolikheten för företag att behålla 
kunder långsiktigt. Anledningen till detta är bland annat att Internet reducerar kundens 
sökkostnad genom att effektiva sökmotorer kan utnyttjas. Dessa tillgodoser kunden med all 
slags väsentlig information inför ett köpbeslut till en lägre kostnad och med en större 
tidsvinst. Internet har vidare minskat inträdeshindren för nyetablerare. En ny aktör kan ta 
sig in på marknaden relativt lätt och genom att lära sig från existerande företag i branschen 
kan aktören sedan använda sig av den senaste teknologin för att på så sätt skapa 
konkurrensfördelar. Genom den ökade användningen av Internet minskar också förmågan 
att särskilja företag från företag eftersom försök till differentiering lätt kan kopieras. Vidare 
föredrar Internetkunder välrenommerade och därmed i deras tycke pålitliga hemsidor av 
den orsaken att de är oroade över att välja en leverantör som riskerar att inte överleva på 
lång sikt. I de fall leverantören går i konkurs kan höga kostnader uppstå för kunden i 
samband med byte till en ny leverantör. (Ibid) Vatanasombut et al (2004) listar ett antal råd 
till företag som drivs via Internet och som är intresserade av att bibehålla dess 
kundrelationer: 
 
Kategorisera kunderna efter teknologisk användarerfarenhet  
I syfte att fokusera de rätta resurserna på rätt målgrupp kan en kategorisering av kunder 
efter deras teknologiska användarerfarenhet hjälpa företaget i detta arbete. Vissa kunder 
kanske är vana Internetanvändare och vill göra sina beställningar direkt på hemsidan. 
Andra, mindre erfarna kunder kanske endast söker information på företagets hemsida för 
att sedan till exempel ringa in sin beställning. Detta innebär att hemsidan måste vara 
anpassad för att kunna betjäna många olika typer av användare. (Ibid) 
 
Garantera säkerhet vid användande  
Företaget måste kunna garantera en god säkerhet vid användandet av hemsidan. Utan tillit 
kommer en relation mellan nätköpare och säljare aldrig komma till stånd och än mindre 
att utvecklas. Företaget måste alltså övertyga användarna om att hemsidan är både riskfri 
och säker genom att implementera och informera om de säkerhetsegenskaper som 
företaget använder sig av. (Ibid) 
 
Skapa tillit och förtroende 
Företaget måste även försöka åstadkomma ömsesidig tillit och förtroende gentemot 
kunden och på så sätt försvåra byte av leverantör. Därmed kan långsiktiga relationer 
etableras som inte kan kopieras av konkurrenter. I avsaknad av ansikte-mot-ansikte 
kontakt kräver Internetanvändare en hög grad av tillit innan de ger ut personlig och 
finansiell information. (Vatanasombut et al, 2004) 
 
Var medveten om synergieffekter 
Även andra faktorer som inte har med hemsidan att göra påverkar om kunderna kommer 
att förbli företaget troget eller inte. Rykte och kvalitet till exempel spelar stor roll. Om 
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kunden upplever att företaget har dåligt rykte blir den mindre benägen att använda 
företagets hemsida. (Vatanasombut et al, 2004) 
 
Enligt Hartnett refererad av Atkinson (2005) kan inte företag förlita sig fullständigt på 
Internet som enda distributionskanal. Denna kanal bör kombineras med ansikte-mot-
ansikte eller röst-till-röst kontakt eftersom alla kunder inte är villiga att använda Internet. 
Murphy (1999) påpekar också att det inte är acceptabelt att endast använda sig av en enda 
distributionskanal. Konsumenter förväntar sig att ha möjlighet att köpa produkter genom 
olika sorters kanaler som möter deras behov, önskad servicenivå samt betalningsvilja. Enos 
(2001) stöder också denna teori och påpekar att kunderna byter distributionskanal efter 
vilken som passar det enskilda köpet bäst. 
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3 Metod 
 
 

Detta kapitel har för avsikt att beskriva de metoder som använts för att uppnå uppsatsens syfte. 
Utifrån uppsatsens problemformulering och syfte genomfördes sedermera valet av metod. 
 

3.1 Angreppssätt  
För att kunna dra vetenskapliga slutsatser används enligt Thurén (1991) två olika 
angreppssätt, deduktion och induktion. Deduktion innebär att utifrån allmänna principer 
och existerande teorier dras slutsatser om enskilda företeelser. Hypoteser härleds ur 
befintlig teori för att sedan prövas empiriskt.  En forskare som arbetar deduktivt kan sägas 
följa bevisandets väg. (Davidson & Patel, 2003, s 23) Enligt Thurén bygger induktion på 
empiri och innebär att allmänna, generella slutsatser dras utifrån empiriska fakta. Davidson 
och Patel (2003) menar att forskaren studerar forskningsobjektet utan att först ha förankrat 
undersökningen i vedertagen teori. Forskaren formulerar sedan en ny teori baserad på den 
insamlade informationen. En forskare som följer ett induktivt arbetssätt kan alltså sägas följa 
upptäckandets väg. (Ibid) 
 
Denna uppsats har utgått från en kombination av ett deduktivt och ett induktivt 
angreppssätt.  Detta angreppssätt kallas abduktion och innebär enligt Davidson och Patel 
(2003) att en växelverkan sker mellan att gå från empiri till teori eller omvänt, från teori 
till empiri. Inom denna uppsats återspeglas detta särskilt i forskningsfråga I, Hur agerar ett 
företag när möjligheten till fysisk närvaro gentemot kunden begränsas? Denna fråga har först 
behandlats genom att empiriskt undersöka hur två företag agerat för att bibehålla sina 
kundrelationer efter att möjligheten till fysisk närvaro gentemot kunden begränsats. 
Därefter upprättades en analys i syfte att identifiera eventuella mönster i dessa företags 
ageranden. Slutligen jämfördes dessa mönster mot de teoretiska byggstenar som återfinns i 
teorikapitlet. Anledningen till detta angreppssätt är att det inte finns någon helhetstäckande 
teori som behandlar denna forskningsfråga. Istället tvingades frågan besvaras genom att 
initialt undersökas empiriskt för att sedan jämföras mot de teoretiska byggstenar som finns 
tillgängliga. Davidson och Patel (2003) påpekar att genom att använda det abduktiva 
angreppssättet nyttjas tidigare kunskap inom ämnet samt den nya kunskap som förskaffats 
från studieobjekten. När det gäller forskningsfråga II, Hur upprätthålls kundrelationer?, 
behandlades den efter ett deduktivt angreppssätt genom att befintlig teori jämfördes och 
testades mot empirin.  

3.2 Forskningsmetod  
Undersökningar kan definieras antingen som kvalitativa eller kvantitativa, dock är 
distinktionen mellan dessa inte helt klar. Enligt Denscombe (2000, s 203) tenderar 
forskningen att använda inslag från båda tillvägagångssätten och distinktionen gäller snarare 
behandlingen av data än forskningsmetoden. Kvalitativ forskning bygger således på att 
omvandla det som observerats till skrivna ord i motsats till kvantitativ forskning som strävar 
efter att mäta företeelser så att de kan omvandlas till siffror. (Denscombe, 2000, s 204) 
Vidare framhåller Denscombe (2000) att kvalitativ forskning har en tendens att associeras 
med småskaliga studier medan kvantitativ forskning sammankopplas med storskaliga 
studier. 
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För denna uppsats lämpade sig den kvalitativa metoden bäst eftersom 
problemfrågeställningen, Hur kan ett företag upprätthålla en  kundrelation när möjligheten till 
fysisk närvaro gentemot kunden begränsas?,  lättast besvarades i ord snarare än i siffror. Eftersom 
det problem som behandlats i uppsatsen innehåller komplexa sociala situationer krävdes 
djupgående undersökningar av ett relativt begränsat område, vilket uttrycktes lättare i ord 
än i siffror. Undersökningen utfördes vidare i liten skala vilket också talade för den 
kvalitativa metoden. Fördelen med denna metod enligt Denscombe (2000, s 259-260) är 
att de beskrivningar och teorier som denna forskning genererar är förankrade i 
verkligheten. (Ibid) Denscombe (2000, s 260-261) påpekar vidare vissa svagheter med 
metoden som bör beaktas. Bland annat kan data vara mindre representativ eftersom en 
detaljerad, djupgående studie av få enheter kan vara svår att generalisera till andra fall. 
Inom kvalitativ forskning är också tolkningen nära kopplad till forskarens egen identitet, 
bakgrund och egna övertygelser. (Ibid)  

3.3 Litteraturstudie 
Enligt Denscombe (2000, s 187) bör all forskning inledas med en litteraturöversikt 
eftersom denna tjänar vissa väsentliga funktioner. Genom litteraturöversikten fastställs den 
existerande kunskapen inom forskningsområdet och forskningsfrågor kan formuleras. 
Avsikten med litteraturöversikten är att undvika en upprepning av den forskning som 
tidigare genomförts och utgöra underlag för ny forskning inom ämnesområdet. (Ibid)  
 
I denna uppsats har allmänna sökdatabaser såsom Libris och Lucia vid Luleå tekniska 
universitets bibliotek använts för att söka fram relevant litteratur i ämnet. Vidare har 
intressanta artiklar sökts fram i diverse artikeldatabaser som Emerald och Ebsco men även 
Googles sökmotor (Scholar Google) har använts. De sökord som använts är: customer 
retention, customer satisfaction, distribution channels, relationship marketing, win-back customers, 
kundbibehållande, kundnöjdhet och relationsmarknadsföring. Litteratur har även erhållits via 
referenslistor från andra uppsatser inom samma ämnesområde samt från handledaren.  
 
Slutsatsen från den litteraturstudie som genomförts samt den kontakt som tagits med 
professor Gummesson tyder på att helhetstäckande teori för problemfrågeställningen 
saknas. Följden av detta har blivit att problemet måste behandlas genom att först upprätta 
en empirisk förankring för att sedan sammankoppla denna med de befintliga teoretiska 
byggstenarna.   

3.4  Forskningsstrategi 
Den forskningsstrategi som har valts för denna uppsats är en fallstudie som enligt Eriksson 
och Wiedersheim-Paul (2001, s 102-107) innebär att ett fåtal objekt undersöks i en mängd 
avseenden. I de fall två eller flera studieobjekt undersöks, ges möjlighet till jämförelse 
mellan objekten. Enligt Denscombe (2000, s 41) används fallstudier i synnerhet vid 
småskaliga undersökningar. Denscombe menar vidare att sökarljuset i en fallstudie snarare 
riktas mot enskilda fall än mot ett brett spektrum. Vidare är målet med en fallstudie att 
finna generella lösningar genom att studera enskilda fall. Denscombe (2000, s 44) vidhåller 
även att valet av studieobjekt i regel väljs medvetet och explicit, dock måste detta val 
kunna motiveras. Denscombe (2000, s 53) framhåller vidare att forskare som prövar eller 
bygger teorier med fördel kan använda denna forskningsstrategi som tillvägagångssätt. 
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Valet av fallstudien som forskningsstrategi finner teoretiskt stöd genom att undersökningen 
har bedrivits i liten skala med ett fåtal studieobjekt. Eftersom denna uppsats även ämnade 
pröva befintlig teori samt bygga ny teori där teori saknas, motiverade också detta valet av 
fallstudien som forskningsstrategi. 

3.4.1 Val av fallstudieobjekt 
Företagen som har valts ut som fallstudieobjekt är flygbolaget SAS, Scandinavian Airlines 
System, och klädtillverkaren Zytt. I syfte att undvika en ensidig spegling genom att enbart 
undersöka ett tjänste- eller ett varuproducerande företag, har fallstudieobjekt valts för att 
täcka in båda dessa. Vidare har de utvalda företagen båda ställts inför situationen att de valt 
eller tvingats avveckla en distributionskanal, samtidigt som de försökt upprätthålla en 
relation till den befintliga kundkretsen. De båda företagen har även koncentrerat sin 
försäljning till att nyttja Internet som en central distributionskanal. 
 
SAS, Scandinavian Airlines System, är ett skandinaviskt flygbolag som trafikerar stora delar 
av Europa och vissa delar av resten av världen. Tidigare var det möjligt att köpa 
flygbiljetter direkt över disk i SAS egna resebutiker och på flygplatskontor runt om i 
Sverige. Företaget har dock valt att avveckla dessa distributionsmöjligheter för att istället 
sälja sina resor huvudsakligen via Internet och telefonförsäljning. (www.sas.se) Den person 
som intervjuades hos SAS var Christina Briheim, Process Manager/ Business Coordinator. 
Anledningen till att Christina valdes som respondent var att hon varit delaktig i 
avvecklingen av både resebutikernas och flygplatskontorens biljettförsäljning. 
 
Zytt är ett klädtillverkande företag som designar, producerar och säljer specialanpassade 
plagg för i första hand utförsåkare. Företagets kläder kan idag endast köpas i två butiker i 
Åreområdet, via Internet, fax, e-post eller per telefon. (www.zytt.se) Tidigare var det 
möjligt att köpa företagets produkter via återförsäljare i bland annat Luleå, men denna 
möjlighet avvecklades i slutet av 90-talet. (Falck, 2006) Som respondent för Zytt valdes Jan 
Falck, ägare av bolaget. Jan var i allra högsta grad delaktig i nedläggningen av det tidigare 
återförsäljarledet och anses väl insatt i denna händelse. 

3.5 Datainsamlingsmetod 
Denscombe (2000, s 105) hävdar att forskare bör se värdet av att använda flera 
datainsamlingsmetoder för att bekräfta resultatet och för att öka validiteten i forskningen. 
Enligt Denscombe (2000 s 161-162) är intervjuer som datainsamlingsmetod särskilt 
lämpade för att åstadkomma djupgående och detaljerad data. Värdefulla insikter från de 
personer som intervjuas kan erhållas eftersom dessa personer ofta besitter stor kunskap 
inom forskningsområdet. Vidare är intervjun en mycket flexibel datainsamlingsmetod 
eftersom justeringar kan göras under själva intervjutillfället. Denscombe framhåller 
dessutom att svarsfrekvensen är hög eftersom intervjuer ofta är avtalade på förhand samt att 
denna metod inte kräver någon avancerad utrustning, oftast är papper och penna 
tillräckligt. (Ibid) De nackdelar som Denscombe (2000, s 162-163) nämner är att 
intervjuer ofta är tidskrävande när det gäller analysen av data i jämförelse med förkodade 
frågeformulär. På grund av intervjuarens inverkan på respondenten kan detta ha en 
ogynnsam effekt på tillförlitligheten och dessutom är intervjun en konstlad situation som 
kan ha en hämmande effekt på respondenten. (Ibid)  

http://www.sas.se
http://www.zytt.se
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Enligt Holme och Solvang (1997, s 104) finns det två typer av intervjuer, informant - och 
respondentintervju. Informantintervju innebär att en person som står utanför den 
företeelse som ska undersökas intervjuas, men att denna person har mycket att säga om 
ämnet. Genomförs en respondentintervju är respondenten själv delaktig i den företeelse 
som studeras. (Ibid)  
 
Denscombe (2000, s 134-135) presenterar tre typer av forskningsintervjuer: strukturerade, 
semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Den strukturerade intervjun baseras på ett 
frågeformulär som besvaras ansikte – mot - ansikte och där respondenten kan välja mellan 
ett antal svarsalternativ. Denna form är mest lämplig för storskaliga undersökningar. 
Semistrukturerade intervjuer innebär att färdiga frågor ska besvaras men intervjuaren är 
flexibel och den intervjuade tillåts lämna öppna svar och utveckla sina uppfattningar. I den 
ostrukturerade intervjun betonas den intervjuades tankar ännu mer, forskaren introducerar 
ämnet och låter sedan den intervjuade fritt använda egna ord och tankar. (Ibid)   
 
Denna uppsats har använt både skriftliga källor och intervjuer för att samla in data.  
Skriftliga källor användes för att erhålla nödvändig bakgrundsinformation om 
studieobjekten. Detta för att undvika onödiga frågor och därmed fokusera på frågor vars 
svar inte fanns tillgängliga på till exempel företagens hemsidor. För att kunna besvara de 
forskningsfrågor som formulerats krävdes emellertid tillgång till detaljrik och djupgående 
information, vilken har erhållits genom respondentintervjuer. Betraktande valet av 
intervjuform ansågs den semistrukturerade vara den mest gångbara i denna uppsats. Denna 
intervjuform medgav att den intervjuades tankar kunde fångas upp samtidigt som denne 
kunde styras in mot ett visst ämne. Som underlag till dessa intervjuer upprättades en 
intervjuguide, se bilaga 1och 2, utifrån de forskningsfrågor som formulerats samt efter den 
teori som behandlats i teorikapitlet. Denna intervjuguide var respondenterna tillhanda 
minst två arbetsdagar innan intervjun genomfördes i syfte att ge respondenterna en chans 
till förberedelse. I den intervjuguide som skickades ut till respondenterna var frågorna 
identiska för de båda företagen.  

3.5.1 Intervjuernas genomförande  
Innan telefonintervjun med respondenterna inleddes hade de givits tillgång till den 
intervjuguide som var sagd att användas under själva intervjun. Båda respondenterna 
hävdade att de hade läst igenom samt förberett sig väl inför de frågor som fanns angivna i 
intervjuguiden. Intervjuerna genomfördes med en högtalartelefon vilket medgav att båda 
intervjuarna kunde lyssna och prata med respondenten. Vidare spelades båda intervjuerna 
in med hjälp av en kassettbandspelare. Innan intervjuerna inleddes antog en av författaren 
rollen som intervjuare medan den andra antog rollen som sekreterare. Personen som intog 
rollen som sekreterare antecknade till största delen vad som sades under intervjun, denne 
gavs även möjlighet till att ställa följfrågor i de fall denne inte uppfattat vad respondenten 
sagt. Båda intervjuerna inleddes med att respondenten tillfrågades om vilken befattning 
denne innehar inom respektive företag. Därefter ställdes de frågor som angivits i 
intervjuguiden i kronologisk ordning varpå respondenterna besvarade dessa.   
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3.6 Analysmetod 
När information samlats in måste den på något sätt systematiseras, komprimeras och 
bearbetas för att kunna besvara de frågor som ställts. Enligt Davidson och Patel (2003, s 
109) kan denna information bearbetas antingen efter en kvalitativ eller kvantitativt metod.  
Inom den kvantitativa metoden används statistiska verktyg för att analysera information i 
numerisk form. Medan den kvalitativa metoden används för att bearbeta och tolka 
textmaterial. (Ibid) I denna uppsats har inte någon numerisk information förekommit 
varför allt material har bearbetas efter den kvalitativa metoden. Vid användandet av den 
kvalitativa metoden är det praktiskt att löpande upprätta en analys direkt efter intervjun 
eller observationen. Fördelen med att fortlöpande upprätta dessa analyser, till exempel 
direkt efter en intervju eller ett observationspass, är att det kan ge idéer om hur arbetet bör 
bedrivas i framtiden. Det kan ju vara så att något förbisetts vid intervjun eller att den som 
intervjuas uppfattar frågorna på ett sätt som frågeställaren inte tänkt på. (Davidsson et al 
2003, s 119) Upprättandet av en analys kort efter intervjun gör det även möjligt att lättare 
komma ihåg företeelser som inträffade i anslutning till intervjuerna (Eriksson & 
Wiedersheim – Paul, 2001, s 108). Det finns ingen universell metod för hur en kvalitativ 
bearbetning bör utföras, dock är det viktigt att informera läsaren om hur detta arbete gått 
tillväga (Davidson & Patel, 2003, s 120). Men hänsyn till detta följer nedan en kort 
redogörelse för hur textmaterialet från genomförda intervjuer har bearbetas i denna 
uppsats. 

I ett försök att åstadkomma en strukturerad analys av den insamlade empirin har den 
redovisats i samma ordningsföljd som den förekommer i intervjuguiden. Ett liknande 
upplägg gäller för analyskapitlet. Direkt efter avslutad intervju upprättades först en 
sammanställning av det insamlade materialet i syfte att säkerställa att materialet uppfattats på 
likvärdigt sätt av författarna till uppsatsen. Detta material redovisades sedermera i kapitel 4 
Empiri, varefter det analyserades i kapitel 5 Analys. Inom analysen har empiri jämförts med 
den teoretiska referensramen som återfinns i kapitel 2 Teori. I de fall den teoretiska 
referensramen inte ansågs täcka insamlad empiri har studieobjekten istället jämförts mot 
varandra. Målsättning med analysen har varit att identifiera likheter och skillnader mellan 
teori och empiri samt mellan de två undersökta företagen.  

3.7 Metodproblem 
Ett flertal metodproblem har identifierats. För det första kan de källor som denna uppsats 
baseras på vara oanvändbara, felaktigt eller att fel källa har svarat på en viss undersökning. 
Med hänsyn till detta har därför ett kritiskt förhållningssätt till både litteratur och andra 
källor försökt hållas. Vidare har många olika källor använts i ett försök att minimera denna 
risk.  För det andra finns det alltid en risk att intervjuarna ställer ledande frågor. Denna risk 
torde dock ha minimerats genom användandet av intervjuguiden som angav riktlinjer för 
intervjun samtidigt som respondenterna tilläts svara fritt. För det tredje kan 
intervjumaterialet ha tolkats fel vid bearbetning vilket kan medföra att källan blir 
missuppfattad. För att undvika detta har respondenterna givits möjlighet att korrigera det 
bearbetade materialet. På grund av undersökningens småskalighet skulle en liknande 
undersökning med andra respondenter kunna resultera i helt andra slutsatser. Detta medför 
att studieobjekt bör väljas med omsorg så att ett flertal aspekter på problemet verkligen får 
sitt svar. Detta för att på så sätt kunna dra mer allmängiltiga slutsatser. Ytterligare en 
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svaghet som identifierats är utformandet av frågorna i intervjuguiden. Anledningen till 
detta är att fråga sex och sju i intervjuguiden inte finner stöd i teorin och därmed kan det 
vara svårt att avgöra om rätt frågor verkligen har ställts. I de fall dessa två frågor hade 
formulerats på ett annat sätt är det möjligt att andra slutsatser hade   dragits.        

3.7.1 Validitet 
Med validitet menas enligt Davidson och Patel(2003) att det som avses att undersökas 
verkligen undersöks. Validitet handlar om i vilken utsträckning som forskningsdata och 
metoder för att erhålla dessa anses exakta, riktiga och träffsäkra (Denscombe 2000, s 283). 
 
I ett försök att uppnå en god validitet gavs den som intervjuade möjlighet till att ställa 
följdfrågor samt förtydliga oklarheter som uppstod under intervjuns gång. Vidare testades 
intervjuguiden på handledaren i syfte att förtydliga eventuella oklarheter i 
frågeställningarna. Dessutom lades stor vikt på att identifiera lämpliga intervjuobjekt som 
har erfarenhet av den problemfrågeställning som behandlas i uppsatsen. Förutom 
ovanstående åtgärder var intervjuguiden respondenterna tillhanda minst två arbetsdagar 
innan intervjun genomfördes. Detta i ett försök att ge respondenten en chans till att 
fokusera och förbereda sig på rätt frågor.      

3.7.2 Reliabilitet 
Graden av ett mätinstruments tillförlitlighet och stabilitet anses indikera dess reliabilitet. En 
undersökning som visar på god reliabilitet ska därmed resultera i samma utfall även om den 
utförs av någon annan person vid ett senare tillfälle. (Eriksson & Wiedersheim - Paul, 
2001) Vid en intervju tvingas intervjuaren att göra egna bedömningar om vad 
respondenten svarar, vilket kan föranleda att reliabiliteten minskar. Det finns med andra 
ord alltid en risk för att svaren från en intervju kan tolkas på vitt skilda sätt av olika 
individer. (Davidson & Patel, 2003)  
 
I ett försök att öka tillförlitligheten i undersökningen var båda författarna närvarande vid 
de två intervjutillfällena. Detta torde minska risken för att väsentlig information under 
intervjun gick förlorad. Vidare översändes en sammanställning av intervjun till respektive 
respondent i syfte att säkerställa att informationen inte hade misstolkats. Ett ytterligare 
försök till att öka reliabiliteten utgjordes av att båda intervjuerna spelades in. Inspelningar 
från de båda intervjuerna avlyssnades efter att intervjuerna slutförts i syfte att säkerställa att 
de anteckningar som tagits verkligen överensstämde med det som sagts på bandet.   
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4 Empiri 
 
 

Detta kapitel ämnar redogöra för de svar som erhölls från de utvalda fallstudieobjekten. Denna 
redogörelse är indelad efter de två forskningsfrågorna som ställts inom denna uppsats och är även 
sorterad efter frågorna i intervjuguiden.   
 

4.1 Hur agerar ett företag när möjligheten till fysisk närvaro begränsas?  
Idag erbjuder SAS huvudsakligen biljettförsäljning via Internet och per telefon enligt 
Christina Briheim. Biljettkontoren på flygplatserna finns endast kvar på Arlanda i 
Stockholm och på Landvetter i Göteborg. På de övriga flygplatserna runt om i Sverige, de 
så kallade linjestationerna, har en automatisering skett inom vilken de tidigare 
biljettkontoren ersatts av terminaler där kunderna själva kan genomföra bokningar. 
Briheim påpekar vidare att flygbolagets biljetter även säljs via resebyråagenter. Jan Falck, 
ägare av Zytt, hävdar att de distributionskanaler företaget i första hand använder sig av idag 
är Internet och postorder. Företaget har dessutom två butiker belägna i Åreområdet. 
 
När SAS beslutade sig för att lägga ned biljettkontoren på linjestationerna så aviserades de 
förändringar som skulle komma att ske på företagets hemsida enligt Briheim. Vidare 
informerades viktiga kunder om de planerade förändringarna via e-post eller per brev, 
samtidigt som bokningsdialogen på Internet förbättrades för att underlätta för kunderna. 
Briheim påstår att kunderna själva indikerade att de i högre grad än tidigare ville utnyttja 
Internet som distributionskanal. När Zytt beslutade sig för att lägga ned återförsäljarleden 
aviserades detta inte i förväg enligt Falck. Sedan tidigare erbjöd företaget dess kunder att 
köpa produkterna via postorder och företaget fann ingen anledning att informera kunderna 
om att kläderna inte längre kunde köpas i butik på andra orter än i Åre. 
 
Enligt Briheim underlättades övergången från att köpa biljetter över disk till att köpa dessa 
över Internet eller via telefon genom en utökad kapacitet av företagets Internetsupport . 
Detta för att bättre assistera de kunder som upplevde problem med att geonmföra 
bokningar via företagets hemsida. Vidare hävdar Briheim att personalen på linjestationerna 
i mån av tid hjälpte till vid självbetjäningsterminalerna. I Zytts fall underlättades bytet av 
distributionskanal genom att erbjuda en storleksguide på företagets hemsidan. Vidare 
hävdar Falck att företaget kontinuerligt skickar ut kataloger för att på så sätt möjliggöra en 
mer utförlig presentation av dess produkter.  
 
Briheim anser att SAS kunder motiverades till att byta distributionskanal genom att de 
erbjöds rabatterade flygbiljetter om de själva bokade dessa via företagets hemsida. Enligt 
Jan Falck vidtog Zytt inga speciella åtgärder för att motivera kunden till att byta 
distributionskanal när återförsäljarleden lades ned.  
 
Enligt Briheim har SAS inte identifierat någon statistiskt påvisad ökning av antalet 
förlorade kunder vid byte av distributionskanal.  Företaget menar att detta kan bero på att 
statistiken mäts på ett lite annorlunda sätt nu jämfört med innan nedläggningen av 
biljettkontoren på flygplatserna, vilket medfört att ingen tillförlitlig statistik stödjer detta. 
Zytt har bara noterat en marginell skillnad i antalet förlorade kunder enligt Falck. 
Företaget upplever att försäljningen ökar hela tiden trots att återförsäljarleden avvecklades. 
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De lärdomar SAS dragit från nedläggningen av biljettkontoren är enligt Briheim att 
kunderna där förändringen ska genomföras, måste vara kapabla att använda de kvarvarande 
distributionskanaler som företaget erbjuder. Briheim anser att kunderna i Sverige vid 
tidpunkten för nedläggning av linjestationerna var mogna för att använda både telefon- 
och Internetförsäljning. Vidare anser Briheim att personalen måste vara väl införstådd med 
och stödja beslutet om varför förändringen genomförs. I de fall företaget skulle tvingas 
genomföra liknande åtgärder i framtiden skulle företaget agera på liknande sätt enligt 
Briheim, detta eftersom inga direkta klagomål erfarits från kunderna. De lärdomar Zytt 
dragit från nedläggningen av återförsäljarleden är enligt Falck att det stämde väl i tiden att 
satsa mer på Internetförsäljning. Kunderna var helt enkelt mogna för att byta 
distributionskanal och Falck hävdar att Internetförsäljningen ökade när återförsäljningen 
togs bort. Även Zytt skulle genomföra bytet av distributionskanal på ett liknande sätt om 
företaget tvingades göra om detta idag fortsätter Falck.  

4.2 Hur upprätthåller företag kundrelationer? 
Enligt Briheim lägger SAS ner lika stora resurser på att attrahera nya som att bibehålla 
befintliga kunder. De befintliga kunderna utgörs huvudsakligen av affärskunder, vilka har 
upprättat avtal med SAS medan nya kunder ofta är privatkunder, vilka det är viktigt för 
företaget att profilera sig mot genom en tung marknadsföring. I Zytts fall anser Falck att de 
lägger cirka 60 procent av resurserna på att bibehålla kunder och 40 procent på att 
attrahera nya kunder. 
 
I syfte att attrahera nya kunder använder sig SAS främst av annonsering i dagspress, tv och 
på andra hemsidor (Briheim, 2006). Enligt Briheim har SAS insett vikten av att förmedla 
endast ett budskap åt gången i deras marknadsföringskampanjer. Detta för att kunderna ska 
förstå det budskap som SAS försöker förmedla. Kunderna är inte alltid förtrogna med SAS 
produkter så det gäller att vara tydlig med vad företaget vill sälja hävdar Briheim. Enligt 
Falck använder sig även Zytt av annonser i dagspress och TV för att attrahera nya kunder. 
Vidare kommer det nya turister till Åre i stort sett varje vecka vilket gör att företagets 
butiker exponeras för en mängd nya potentiella kunder.  
 
Den marknadsföringsteknik som SAS använder sig av för att bibehålla kunder är att 
utnyttja kunddatabasen för att skicka specifika erbjudanden via e-post till kunder som finns 
registrerade i denna databas (Briheim, 2006). Dessa kunder anses vara väl förtrogna med 
SAS produkter och är oftast mer intresserade av nya erbjudanden (Ibid). Enligt Falck 
använder sig Zytt av i stort sett samma marknadsföringsstrategier för att attrahera som för 
att bibehålla gamla kunder. Den enda skillnaden utgörs av att företaget kontinuerligt även 
skickar erbjudanden till företagets stamkunder via e -post. 
 
Briheim hävdar att SAS upprättar olika relationer till olika sorters kunder. Enligt Briheim 
kategoriserar SAS sina kunder antingen som: flyer, buyer eller som agent. Buyers är den 
som betalar för biljetten och för denne är priset viktigt. Flyers är den som genomföra själva 
flygningen och för denna kund är oftast komforten viktigast. Agenter delas in som 
antingen A, B eller C kunder, beroende på hur stor del av deras totala försäljning som SAS 
produkter står för. Vidare riktas större uppmärksamhet mot återförsäljare som uppvisar 
höga försäljningssiffror. Falck hävdar att Zytt bygger dess kundrelationer främst på 
personliga relationer. Vidare hävdar Falck att Zytt kategoriserar dess kunder som antingen 
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en stor eller en liten kund. Informationen som talar om en kund är stor eller liten baseras 
på tidigare försäljningsstatistik som finns tillänglig i företagets kunddatabas. I framtiden 
finns även planer på att bjuda in de kunder som klassificeras som stora kunder till olika 
företagsarrangemang.   
 
Enligt Briheim eftersträvar SAS att upprätta både långsiktiga och kortsiktiga relationer 
gentemot dess kunder. Långsiktiga relationer etableras främst med företagskunder som det 
upprättas långsiktiga avtal med, vanligtvis löper dessa avtal på minst ett år framåt i tiden. 
Kortsiktiga relationer upprättas främst med privatpersoner som enbart bokar en enskild 
semesterresa med SAS. Även Zytt etablerar både långsiktiga som kortsiktiga relationer med 
dess kunder. Falck påpekar dock att det är viktigt att upprätthålla långsiktiga relationer för 
att kunna bygga ett framgångsrikt varumärke. Falck hävdar att det går att bibehålla 
personliga relationer med de personer som kommer in i butiken till skillnad från de 
kunder som handlar över Internet, vilka de kanske aldrig ens träffar. 
 
Att bibehållandet av kunder är viktigt för SAS är något som de flesta medarbetare känner 
till inom företaget hävdar Briheim. Speciellt gäller detta för kunder vilka antingen har ett 
företagsavtal eller har uppnått den högsta nivån inom företagets lojalitetsprogram. Briheim 
påpekar dock att företaget ska finnas till för alla och därmed inte endast fokusera på de 
viktigaste kunderna. Även hos Zytt känner de anställda till att det är viktigt att bibehålla 
kunder. Falck hävdar att detta är något som är livsviktigt för ett litet företag som Zytt. 
 
Enligt Briheim mäter SAS det antal kunder företaget lyckas behålla genom att genomföra 
olika kundundersökningar. Vidare anser Briheim att företaget känner till hur många 
företagskunder de lyckas bibehålla genom att mäta hur många företagsavtal SAS lyckats 
förlänga.  Falck anser att Zytt inte känner till hur många kunder de bibehåller. Dock 
stämmer företaget av mot kunddatabasen en gång om året för att se efter hur många 
kunder som inte genomfört några köp det senaste året.  
 
SAS försöker knyta dess kunder hårdare till företaget genom sitt lojalitetsprogram, 
Eurobonus, samt genom att erbjuda företagsavtal som är bra och lönsamma för både SAS 
och kunden hävdar Briheim. Enligt Falck försöker Zytt inte knyta dess kunder hårdare till 
företaget på något speciellt sätt. Företaget förlitar sig på att det räcker med ett trevligt 
kundbemötande samt att företaget erbjuder bra produkter.  
 
Enligt Briheim får SAS tillgång till vad deras kunder tycker om företaget och dess 
produkter genom att kunderna deltar i olika, oberoende kundundersökningar och 
kundforum. Vidare påpekar Briheim att SAS regelbundet håller möten med resebyråer 
samt tar till sig personalens synpunkter. Falck hävdar att Zytt lyssnar och tar till sig vad 
kunderna tycker om företaget och deras produkter genom en direkt återkoppling främst i 
någon av de två butikerna i Åre.  
 
Christna Briheim känner inte till om SAS använder sig av något kvalitetsledningssystem 
för att erbjuda en konsistent produkt av hög kvalitet. Jan Falck hävdar att Zytt inte 
använder sig av något kvalitetsledningssystem.  Istället testar företaget plaggen på egen 
hand innan dessa introduceras på marknaden och tar till sig av den återkoppling som Zytts 
kunder tillhandahåller. 
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Enligt Briheim finns information tillgänglig på företagets hemsida för hur de tjänster som 
SAS erbjuder bäst används. Dessutom finns oftast personal tillgänglig vid företagets 
självbetjäningsautomater för att svara på kundernas frågor och hjälpa dem i 
incheckningsprocessen. Zytt hjälper dess kunder genom att ta reda på vad kunden har för 
behov, för att på så sätt kunna erbjuda de rätta produkterna. Dessutom medföljer alltid 
skötselråd och företagets telefonnummer finns även insytt i varje plagg, vilket kunderna 
kan ringa om de har frågor efter att köpet har genomförts. 
 
Enligt Briheim mäter SAS dess kunders tillfredsställelse genom att låta oberoende företag 
genomföra kundundersökningar samt genom att ta del av försäljningsstatistik. Zytt anser 
sig kunna avgöra kundernas tillfredsställelse genom att beakta om företagets produkter 
säljer bra, hävdar Jan Falck. Vidare påpekar Jan Falck att Zytt för statistik över antalet 
besökare i företagets butiker.      
 
Briheim anser att SAS påvisar för kunderna att deras välbefinnande är viktigt för företaget 
genom att SAS har undertecknat ett antal servicelöften inom 14 olika områden. Dessa 
servicelöften har utarbetats av den europeiska flygindustrin, EU och representanter för 
olika kundgrupper och innebär att SAS åtagit sig att ge kunderna kvalitetsservice före, 
under och efter resan. Enligt Falck finns det inom Zytt ingen uttalad strategi för att påvisa 
för dess kunder att deras välbefinnande är viktigt för företaget.  
 
Enligt Briheim hanteras alla former av reklamationer av SAS reklamationsavdelning. 
Denna avdelning styrs genom hårda och tydliga anvisningar för hur reklamationer ska 
hanteras av företaget. I Zytts fall åtgärdar företaget materialfel direkt på plats i Åre, hävdar 
Falck. När en skada väl har uppstått gör Falck gällande att det är viktigt att åtgärda 
reklamationer så fort som möjligt, detta för att inte riskera att förlora kunder. I dagsläget är 
det möjligt att hantera dessa ärenden snabbt då företaget enbart mottar ett fåtal 
reklamationer. 
 
SAS försöker enbart ta reda på orsaken till varför en kund väljer att lämna företaget om det 
rör sig om en företagskund hävdar Briheim. Detta genomförs genom att fråga kunden om 
den upplever att ett förändrat resemönster är orsaken till avhoppet eller om det beror på 
någonting annat. Vidare hävdar Briheim att SAS endast försöker vinna tillbaka förlorade 
kunder genom att föreslå andra erbjudanden som bättre passar deras behov. Enligt Falck 
försöker Zytt varken ta reda på varför en kund väljer att överge företaget eller vinna 
tillbaka förlorade kunder.  
 
Enligt Briheim kategoriserar inte SAS sina Internetkunder efter deras teknologiska 
användarerfarenhet. Istället försöker SAS utforma bokningsplattformen på ett sådant sätt att 
så många kunder som möjligt kan nyttja företagets hemsida oavsett användarerfarenhet.  
Zytt kategoriserar inte heller dess Internetkunder efter teknologiska användarerfarenhet. 
Zytt försöker istället utforma företagets hemsida på ett sådant sätt att den är enkel och 
snabb att använda för så många kunder som möjligt. 
 
Christina Briheim påstår att SAS använder de senaste säkerhetssystemen för att säkerställa 
att kunderna ska känna sig trygga när de genomför köp via företagets hemsida. Vidare 
anser Briheim att varumärket SAS är väl inarbetat vilket torde öka kundens tillförlitlighet 
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för företaget. Falck hävdar att Zytt inte vidtar några speciella åtgärder för att deras kunder 
ska känna sig trygga vid köp av företagets produkter via Internet, istället förlitar sig Zytt på 
ett väl inarbetat varumärke. Falck påpekar vidare att han inte upplevt några som helst 
problem med kundernas förtroende för Zytt när dessa köper företagets produkter över 
Internet.  
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5 Analys 
 
 

Den information som erhållits från intervjuerna kommer i detta kapitel att analyseras och jämföras 
med den teoretiska referensram som behandlats i kapitel 2 Teori. Vidare ämnar detta kapitel 
analysera skillnader mellan hur fallstudieobjekten agerat vid avvecklandet av en distributionskanal 
som tidigare möjligliggjort fysisk kontakt gentemot kunden.    
 

 

5.1 Hur agerar ett företag när möjligheten till fysisk närvaro begränsas?  
Vid nedläggningen av SAS biljettförsäljning över disk övergick företaget till att fortsätta 
försäljningen av sina biljetter främst via Internet och telefon. När Zytt lade ned sina 
återförsäljarled erbjöds kunderna att köpa företagets produkter via Internet, telefon, 
postorder och i egna butiker i Åre. I enlighet med Hartnett (Atkinson, 2005) kombinerar 
de båda fallstudieobjekten användandet av Internet som distributionskanal med någon 
form av ansikte–mot-ansikte eller röst–till–röst kontakt.     

I enlighet med Neubornes (2003) rekommendationer, om att förmå kunder att byta 
distributionskanal, följde SAS till stora delar dessa rekommendationer. Enligt Neuborne  
(2003) bör ett företag avisera ett byte av distributionskanal i god tid, erbjuda kunden 
utbildning i att köpa produkten på ett nytt sätt samt motivera kunden till att byta 
distributionskanal. Utav Neubornes (2003) anvisningar anses SAS ha följt samtliga. För det 
första meddelades förändringen i god tid på företagets hemsida samt genom utskick via 
framförallt e-post. Vidare assisterades kunderna i att genomföra egna bokningar via 
företagets hemsida. Slutligen uppmuntrade företaget kunderna till att byta 
distributionskanal genom att rabattera köp gjorda via Internet.  I Zytts fall varken 
meddelades eller motiverades företagets kunder till att genomföra ett byte av 
distributionskanal. Istället förlitade sig företaget på att kunderna själva skulle finna övriga 
distributionskanaler. Slutligen erbjöd Zytt inte någon form av utbildning i att använda 
företagets övriga distributionskanaler. Författarna till denna uppsats finner det 
anmärkningsvärt att endast SAS arbetade aktivt för att förmå dess kunder att byta 
distributionskanal. Detta speciellt med tanke på att Zytt hävdar att bibehållandet av kunder 
är livsnödvändigt för företaget.  

Varken SAS eller Zytt har upplevt någon markant minskning av antalet kunder efter 
nedläggningen av den distributionskanal som tidigare möjliggjorde fysisk kontakt 
gentemot kunden. I SAS fall är företaget osäkert på om detta beror på otillförlitliga 
mätmetoder eller om företaget verkligen har förlorat kunder. Även i Zytts fall kan 
företaget inte med säkerhet påstå att det gått miste om ett stort antal kunder genom 
nedläggningen av återförsäljarleden. Författarna till denna uppsats finner det 
anmärkningsvärt att fallstudieobjekten inte genomfört en bättre uppföljning över antalet 
förlorade kunder orsakade av avvecklingen av distributionskanalen. I de fall 
fallstudieobjekten hade kunnat påvisa ett fåtal förlorade kunder, hade de troligtvis kunnat 
rättfärdiga beslutet om denna avveckling i ett senare skede. I de fall ett företag skulle visa 
sig förlora många kunder i och med en liknande avveckling , kan åtgärder snabbare sättas in 
för att motverka att än fler kunder överger företaget.  

Båda fallstudieobjekten har dragit likvärdiga lärdomar från avvecklingen av en 
distributionskanal som begränsar den fysiska kontakten gentemot kunden. Både SAS och 
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Zytt anser att kunder i Sverige var mogna för att köpa företagens produkter framförallt via 
Internet. SAS påpekar även vikten av att företagets anställda måste vara väl införstådda med 
varför avvecklingen av en distributionskanal är nödvändig. Slutligen hävdar båda 
studieobjekten att i de fall de skulle tvingas genomföra en likartad nedläggning skulle de 
agera på ett likvärdigt sätt. 

5.2 Hur upprätthåller företag kundrelationer? 
I enlighet med Bateson och Hoffman (1997) har båda fallstudieobjekten insett vikten av att 
bibehålla relationen till befintliga kunder. Enligt empirikapitlet framgår att Zytt lägger ner 
något större resurser på bibehållandet av kunder relativt att attrahera nya kunder. Vidare 
anses båda fallstudieobjekten följa Czepiel och Rosenbergs rekommendation om att 
upprätta en balanserad kundportfölj bestående av både nya och existerande kunder 
(Reichheld, 2001).  

Czepiel och Rosenberg poängterar att företag bör arbeta med två separata 
marknadsföringsmixar, en som syftar till att bibehålla befintliga kunder och en som syftar 
till att attrahera nya kunder (Ibid). I detta fall anses SAS upprätta två olika 
marknadsföringsmixar. I syfte att attrahera nya kunder används främst annonser i dagspress 
samt tv-reklam. Nya kunder är inte förtrogna med den produkt företaget erbjuder vilket 
kräver att ett tydligt budskap förmedlas.  När SAS istället försöker behålla den befintliga 
kundkretsen utnyttjas i stor utsträckning företagets kunddatabas som gör det möjligt att 
skicka specifika erbjudanden via e-post. Även Zytt använder sig av två olika 
marknadsföringsmixar trots att dessa i mångt och mycket är snarlika. För att kommunicera 
med potentiella kunder används både tv-reklam och annonser i dagspress. Samma 
marknadsföringskanaler används vid bibehållandet av kunder med det enda tillägget att 
företaget dessutom kontinuerligt skickar erbjudanden via e-post till företagets stamkunder.    
 
Maisters (1989) resonemang, om att ett företag enbart bör försöka bibehålla de kunder som 
det anser sig ha störst möjlighet att tillfredställa och där marknadsföringsinsatserna har störst 
effekt på, stöds av flera författare. Detta är något SAS har insett när företaget riktar en 
större uppmärksamhet mot de återförsäljare som uppvisar en hög försäljning av företagets 
produkter. Även Zytt klassificerar dess kunder som antingen en stor eller en liten kund.  
 
Vidare påpekar Pegler (2004) vikten av att behandla samtliga kunder med stor respekt och 
omsorg innan företaget verkligen känner till kundens sanna betydelse. Detta är något som 
SAS anammat genom att hävda att företaget i första hand ska vara till för samtliga kunder. 
Även Zytts grundinställning är att bemöta företagets samtliga kunder på ett likvärdigt sätt.  
 
Bateson och Hoffman (1997) framhåller att betydelsen av att bygga långsiktiga relationer 
med kunderna blivit allt viktigare på senare år främst på grund av en ökad global 
konkurrens. Detta är något som återspeglas hos båda fallstudieobjekten. SAS etablerar 
långsiktiga relationer med främst dess företagskunder, vilka företaget upprättar långsiktiga 
avtal med. Företaget påpekar dock att det även önskar upprätta kortsiktiga relationer med 
vissa kundgrupper som enbart bokar enskilda resor med SAS. I ett försöka att bygga ett 
framgångsrikt varumärke är Zytt angeläget om att främst skapa långsiktiga relationer med 
kunderna. 
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Buchanan och Gillies (1990) samt Pegler (2004) poängterar vidden av att ett företag bör 
förmedla betydelsen av att bibehålla kunder till företagets anställda. Detta är något som 
både SAS och Zytt tagit fasta på. Inom SAS är de flesta anställda medvetna om att 
företagskunder och de mest lojala kunderna är speciellt viktiga för företaget. Zytt hävdar 
att dess anställda är väl medvetna om vikten av bibehållandet av kundrelationer. Företaget 
påpekar även att bibehållandet av kunder är nödvändigt för att företaget ska kunna 
överleva på lång sikt.  
 
Både Reichheld (1994) och DeSouza (1992) anser att ett företag bör mäta 
bibehållandegraden av kunder på ett eller annat sätt. Om ett företag avstår från att mäta 
denna grad är risken stor att företaget inte heller uppfattar att kunderna börjar överge 
företaget. SAS hävdar att företaget mäter denna grad genom olika kundundersökningar. 
Vidare förs statistik över hur många företagsavtal företaget lyckas förnya, detta ger en 
indikation på bibehållandegraden av företagskunder. Zytt använder sig inte av någon 
uttalad startegi för att mäta bibehållandegraden av företagets kunder.  Författarna till denna 
uppsats finner det anmärkningsvärt att Zytt inte mäter till vilken grad företaget behåller 
sina kunder. Detta då företaget påstår att det avsätter mer resurser till bibehållandet av 
kunder än att attrahera nya.   
 
Enligt Pegler (2004) bör ett företag försöka knyta sina kunder hårdare till företaget i syfte 
att försvåra byte av leverantör. Detta har SAS tagit fasta på genom att införa ett så kallat 
lojalitetsprogram. Vidare strävar SAS efter att erbjuda nyckelkunder ömsesidigt lönsamma 
avtal för att möjliggöra upprätthållandet av en långsiktig relation med dessa kunder.  Till 
skillnad mot SAS har Zytt ingen uttalad strategi för att knyta dess kunder hårdare till 
företaget. Författarna till denna uppsats anser att det finns stora fördelar i att knyta 
kunderna hårdare till företaget genom att till exempel erbjuda medlemskap i 
lojalitetsprogram. Detta eftersom kunder som drar nytta av de fördelar som ett 
medlemskap ofta innebär, troligtvis är mer motiverade att anpassa sig till förändringar inom 
företaget när de annars riskerar att förlora dessa fördelar.     
 
Enligt Reichheld (1994) är det viktigt att hela tiden anpassa och förnya företagets 
produkter så att dessa överensstämmer med kundens aktuella behov. Vidare påpekar Pegler 
(2004) vikten av att kontinuerligt och aktivt lyssna på kundernas önskemål. SAS låter dess 
kunder delta i både oberoende kundundersökningar och i olika kundforum. Genom dessa 
kanaler får företaget kontinuerligt tillgång till information om kundernas behov och 
önskemål. Förutom att ta del av informationen via dessa kanaler håller SAS en öppen 
dialog med både återförsäljare och anställda i syfte att få kännedom om företagets 
produkter måste förbättras. Även Zytt lyssnar till den återkoppling som dess kunder 
förmedlar  till företaget, för att på så sätt tillverka produkter som överensstämmer med 
kundernas behov. 
 
Zineldin (2000) anser att nyckeln till ett företags framgång ligger i om det lyckas uppfylla 
kunders behov genom att tillverka produkter och tjänster med hög kvalitet till en låg 
kostnad.  Vidare framhåller Fung och Ho (1994) att ett antal olika kvalitetssäkringssystem 
kan användas i ett försök att uppnå en hög kvalitet på företagets produkter och tjänster. 
Varken SAS eller Zytt hävdar att de använder någon typ av kvalitetssäkringssystem. Zytt 
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försöker dock upprätthålla en hög produktkvalitet genom att på egen hand testa företagets 
produkter innan produkterna  görs tillgängliga på marknaden.  
 
Bateson och Hoffman (1997) hävdar att i de fall kunderna ges korrekta instruktioner för 
hur produkten ska nyttjas minskar risken för framtida problem. SAS erbjuder dess kunder 
instruktioner om hur de nyttjar företagets tjänster på företagets hemsida. Vidare finns SAS 
personal tillgänglig på flygplatserna i syfte att assistera och vara kunderna behjälpliga vid 
användandet av produkterna. Även Zytt instruerar dess kunder om hur dessa bäst nyttjar 
företagets produkter genom att tillhandahålla skötselråd samt ett telefonnummer som 
kunderna kan ringa om frågor uppstår.  
 
Piercy (1996) anser att graden av kundernas belåtenhet med företaget är nyckeln till 
framgång på en allt mer konkurrensutsatt marknad. Detta medför att garden av kundernas 
belåtenhet bör mätas och användas i framtida beslutsprocesser. Bateson och Hoffman 
(1997) framhåller vidare att dessa mätningar inte endast bör baseras på indirekta 
mätmetoder såsom försäljningsstatistik och antalet inkomna klagomål. Istället bör även 
denna mätning baseras på en direkt mätningsmetod, vilket innebär att kunden själv får 
ange den upplevda graden av belåtenhet med företaget. Genom att ta del av 
kundundersökningar och försäljningshistorik mäter SAS till vilken grad dess kunder är 
belåtna med företaget. Zytt anser sig kunna bedöma dess kunders belåtenhet genom att ta 
del av försäljningshistorik samt genom att ta del av statistik förd över antalet besökare i 
företagets butiker. Författarna till denna uppsats ser en risk med det tillvägagångssätt Zytt 
uppskattar dess kunders belåtenheten då företaget enbart förlitar sig på statistik. Med tanke 
på att 96 procent av de kunder som känner sig missnöjda aldrig självmant förmedlar detta 
till företaget, torde det vara en god idé att kontinuerligt fråga dem hur tillfredsställda de 
egentligen känner sig. 
 
Enligt Bateson och Hoffman (1997) visar tidigare forskning på att många kunder överger 
ett företag på grund av att de känner att företaget inte visar ett genuint intresse för deras 
välbefinnande. SAS försöker påvisa att kundernas välbefinnande är viktigt för dem genom 
att företaget lovar att hålla 14 servicelöften i syfte att upprätthålla en god service gentemot 
kunderna. Zytt försöker inte på något strategiskt sätt påvisa för kunderna att deras 
välbefinnande är viktigt för företaget. Istället anser Zytt att företaget per automatik påvisar 
detta i mötet med företagets kunder genom ett trevligt bemötande och god service. 
Författarna till denna uppsats ser en risk i att enbart påvisa kundernas betydelse för 
företaget genom ett trevligt bemötande och god service. Anledningen till detta är att Zytt 
upplever en ökad försäljning via Internet vilket torde göra det svårare att uppvisa ett 
trevligt bemötande eftersom många av dessa kunder troligen aldrig möter företaget ansikte 
– mot – ansikte.  
 
Ang och Buttle (2006) anser att graden av kundbibehållande till stora delar är beroende av 
hur väl ett företag lyckas hantera reklamationer. Vidare menar Bateson och Hoffman 
(1997) att ett företag som uppvisar ett genuint intresse för kundens situation, genom att ta 
ansvar för vad företaget säljer, kan förstärka intrycket av att kunderna är viktiga för 
företaget. Inom SAS hanteras alla former av reklamationer av en speciell 
reklamationsavdelning som inrättats för att behandla varje enskilt fall. I Zytts fall har 
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företaget insett vidden av att beakta klagomål samt att åtgärda dessa så snart som möjligt för 
att inte förlora kunder. 
 
Reichheld (1994) hävdar att en kund som överger ett företag är ett misslyckande för ett 
lojalitetsbaserat företag, därför är det viktigt att studera varför en kund överger företaget. 
Enligt Vtrenz (2005) kan ett företag åtnjuta fördelar om det väljer att lyssna på kunder som 
övergivit företaget och ta åt sig av den kritik som framkommer och därmed kunna åtgärda 
upplevda brister. Enbart orsaker till varför företagskunder väljer att lämna SAS 
uppmärksammas av företaget. Detta genomförs genom att fråga de kunder som väljer att 
inte förnya avtalen med SAS om vad som har orsakat avhoppet. Företaget försöker vinna 
dessa kunder tillbaka genom att erbjuda dem en mer skräddarsydd produkt, vilken är bättre 
anpassad till kundens nuvarande behov. Zytt försöker varken ta reda på orsaken till varför 
vissa kunder överger företaget eller försöker vinna dessa kunder tillbaka. Även om det kan 
vara svårt att ta reda på orsaken till varför vissa kunder överger företaget anser författarna 
till denna uppsats att företagen kan åtnjuta stora fördelar i de fall de försöker analysera 
orsaken till avhopp.  
 
Enligt Vatanasombut et al (2004) bör ett företags Internetkunder kategoriseras efter deras 
teknologiska användarerfarenhet för att på så sätt bibehålla dem på ett kostnadseffektiv t 
sätt. Varken SAS eller Zytt kategoriserar dess Internetkunder efter teknologisk 
användarerfarenhet. Både SAS och Zytt försöker istället utforma företagens hemsidor på 
ett sådant sätt att de kan användas av så många kunder som möjligt oavsett 
användarerfarenhet. Författarna till denna uppsats ser en fara i att inte kategorisera ett 
företags kunder efter teknologisk användarerfarenhet och därmed anpassa sidan efter dessa. 
Anledningen till detta är att vana användare kan uppleva hemsidan som för långsam och 
för utförlig medan den oerfarne användaren kan uppleva den som för svår.    
 
Vatanasombut et al (2004) hävdar att ett företag måste kunna garantera en säker 
användning av företagets hemsida. Annars riskerar företaget att förlora tilliten hos 
kunderna, vilket omöjliggör en god relation mellan säljare och köpare.  SAS anser att 
användandet av de senaste säkerhetssystemen samt det inarbetade varumärket ökar 
tillförlitligheten för användandet av företagets hemsida. Till skillnad mot SAS använder 
Zytt inte något säkerhetssystem, utan istället anser företaget att ett väl inarbetat varumärke  
är tillräckligt för att kunderna ska känna sig trygga vid köp av företagets produkter via 
Internet. Med tanke på den risk som föreligger för att utsättas för kortbedrägerier vid köp 
via Internet anser författarna till denna uppsats att det kan vara riskabelt att inte använda ett 
säkerhetssystem. 
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6 Slutsatser 
 
 

I detta kapitel dras slutsatser från den analys som genomfördes i föregående kapitel. Vidare syftar 
detta kapitel till att svara på de forskningsfrågor som upprättats. Kapitlet avslutas med förslag på 
fortsatt forskning inom området.  
 

6.1 Hur agerar ett företag när möjligheten till fysisk närvaro begränsas? 
Utifrån analysen i föregående kapitel framgår att endast SAS följde de av teorin givna 
rekommendationer om att förmå kunderna att byta distributionskanal. Till skillnad mot 
SAS har Zytt inte följt någon av dessa rekommendationer utan har istället räknat med att 
kunden på egen hand lotsat sig fram och genom andra distributionskanaler.  
 
I enlighet med befintlig teori erbjuder de båda fallstudieobjekten alternativa 
distributionskanaler till Internet. Vidare hävdar de båda fallstudieobjekten att inga 
tillförlitliga mätningar genomförts av antalet kunder som förlorades vid avvecklandet av en 
distributionskanal som möjliggjorde fysisk kontakt gentemot kunden.  
 
Slutligen vittnar de båda fallstudieobjekten om att landet där ett företag önskar erbjuda 
Internet som en distributionskanal, måste vara tillräckligt teknologiskt utvecklat för att 
denna kanal ska kunna användas effektivt.   

6.2 Hur upprätthåller företag kundrelationer? 
Det mesta tyder på att ett företag endast bör försöka bibehålla de kunder vilka företaget 
anser sig kunna tillfredställa samt där marknadsföringsinsatser har störst effekt. Detta är 
något som tillämpas av båda fallstudieobjekten. Samtidigt bör samtliga företagets kunder 
behandlas med likvärdig respekt och omsorg innan företaget känner till kundens sanna 
betydelse. Även detta är något som de båda fallstudieobjekten anser sig tillämpa. 
 
I syfte att tydliggöra vikten av att bibehålla företagets kunder bör hela organisationen  
genomsyras av detta tankesätt. Båda fallstudieobjekten anser att samtliga anställda är väl 
införstådda med betydelsen av att bibehålla företagets kunder. 
 
Endast ett av fallstudieobjekten, SAS, anser sig mäta bibehållandegraden av kunder på ett 
strukturerat sätt. Detta trots att befintlig litteratur anser att denna grad är viktig att mäta. I 
de fall ett företag inte genomför mätningar av denna grad är risken stor att företaget inte 
kan hantera en situation där kunder börjar överge företaget.  
 
I syfte att försvåra bytet av leverantör för kunderna tyder mycket på att ett 
lojalitetsprogram kan vara lämpligt att upprätta. Inom denna uppsats visade det sig att bara 
SAS använder sig av ett lojalitetsprogram för att på så sätt knyta dess kunder hårdare till 
företaget. Vidare kan detta medföra att kunder lättare anpassar sig till förändringar inom 
företaget, exempelvis vid avvecklandet av en distributionskanal.     
 
Det mesta tyder på att ett företag bör lyssna aktivt på vad kunden säger och försöka anpassa 
och förnya företagets produkter efter kundernas aktuella önskemål. Båda fallstudieobjekten 
inom denna undersökning visar prov på detta när det gäller produktanpassning. Vidare 
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vittnar de båda fallstudieobjekten om att reklamationer och klagomål bör tas på största 
allvar samt säkerställa att felaktigheter åtgärdas så snart som möjligt.   
 
Mycket tyder på att ett företag kan dra fördel av att studera varför kunder överger 
företaget. Eftersom detta kan ge värdefull kännedom om varför vissa kunder lämnar 
företaget samt om ett annat kundbemötande hade medfört att kunderna stannat kvar hos 
företaget. Trots detta verkar avhoppsanalyser eller strategier för att vinna kunder tillbaka 
inte användas i någon större utsträckning bland de undersökta fallstudieobjekten.     
 
Inget av de undersökta fallstudieobjekten kategoriserar dess Internetkunder efter 
teknologisk användarerfarenhet vilket går tvärt emot  de rekommendationer som ges i 
teorin.  Vidare arbetar endast ett av fallstudieobjekten, SAS, aktivt för att säkerställa en 
säker användning av företagets hemsida. I de fall en kund förlorar tilliten till företaget på 
grund av dålig säkerhet vid användandet av hemsidan kan detta få förödande effekter på 
relationen mellan företaget och kunderna. 

6.3 Återkoppling till syftet med uppsatsen 
Syftet med denna uppsats är att utreda hur ett företag kan bibehålla kundrelationen när 
möjligheten till fysisk kontakt gentemot dess kunder begränsas. Författarna till denna 
uppsats anser att syftet till viss del har uppfyllts. Båda fallstudieobjekten poängterar vikten 
av att upprätthålla relationer gentemot  dess kunder. Trots detta uppvisar båda företagen 
brister i mätningen av hur många kunder företagen förlorade i samband med avvecklandet 
av en distributionskanal som möjliggjorde fysisk kontakt gentemot kunden. Inom studien 
arbetade endast SAS aktivt för att förmå kunderna att byta distributionskanal. De båda 
fallstudieobjekten som ingått i studien erbjuder alternativa distributionskanaler till Internet. 
Fallstudieobjekten vittnar också om att i de fall Internet lanseras som en distributionskanal 
krävs att landet där lanseringen genomförs är teknologiskt moget för att kunna hantera 
denna kanal.  Vidare framhåller studieobjekten att deras organisationer genomsyras av att 
det är viktigt att bibehålla kunder. I syfte att bibehålla kunder lyssnar båda 
fallstudieobjekten aktivt på dess kunders behov vilket gör det möjligt att anpassa företagets 
produkter. Denna studie vittnar också om att reklamationer och klagomål bör tas på allvar 
och åtgärdas så snart som möjligt. Slutligen visar denna undersökning på att inget av 
fallstudieobjekten i någon stor utsträckning upprättar avhoppsanalyser trots de fördelar som 
detta kan medföra.     

Det som författarna till denna uppsats anser saknas är en bredare eller mer djupgående 
undersökning av ett större antal fallstudieobjekt. Detta i syfte att kunna dra mer generella 
slutsatser för hur ett företag bör agera när de utsätts för ett liknande problem.     
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6.4 Förslag till fortsatta studier 
Med hänseende till att fråga sex och sju i intervjuguiden inte har teoretisk täckning, torde 
det vara intressant att kritiskt granska och vid behov omformulera dessa frågor. Vidare har 
endast två fallstudieobjekt beaktats inom denna uppsats. I syfte att skapa en bredare 
förståelse för den valda problemfrågeställningen föreslås att fler studieobjekt undersöks. En 
annan idé skulle kunna vara att studera och jämföra hur ett industriellt- och ett 
konsumentföretag agerat när de utsätts för en liknande problemfrågeställning som 
behandlats i denna uppsats. Avslutningsvis skulle det vara av intresse att ta del av en studie 
där ett varu- och ett tjänsteproducerande företags ageranden jämförs när de utsatts för 
denna uppsats problemfrågeställning.  
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Bilaga 1. Intervjuguide SAS 
 
Denna intervju kommer att ligga till grund för en uppsats vid Luleå tekniska universitet. 
Uppsatsen ämnar utreda hur företag agerat för att bibehålla kundrelationer när det tvingas 
eller väljer att avveckla en distributionskanal (face-to-face). I ert fall är vi intresserade av att 
studera nedläggningen av flygplatskontorens biljettförsäljning samt de lokala resebutikerna i 
Luleå, Stockholm, Malmö och Göteborg. Vidare är vi intresserade av hur ni generellt 
upprätthåller era kundrelationer. 
 
Frågor relaterade till avveckling av en distributionskanal  
 
1. Vilka distributionskanaler kan ni erbjuda era kunder? (Internet, postorder, 

telefonförsäljning, butiksförsäljning etc.) 
 
2. När ni avvecklade en av era distributionskanaler (butiksförsäljning/ återförsäljarled), 

hur aviserades detta i syfte att låta kunden testa en annan distributionskanal? 
 

3. Vilken assistans erbjöd ni kunden vid byte av distributionskanal? (till exempel 
Internetsupport) 

 
4. Vilka åtgärder vidtog ni för att motivera kunden till byte av distributionskanal? (värde-

ökande gåvor, rabatter etc.)    
 
5. I vilken omfattning anser ni att ni har förlorat kunder i och med avvecklingen av 

distributionskanal? 
 
6. Vilka lärdomar har ni dragit från er avveckling av en distributionskanal? 
 
7. Hur skulle ni agera om ni tvingats avveckla en liknande distributionskanal idag? 
 
Frågor relaterade till bibehållande av kundrelationer 
 
8. Hur fördelar ni insatserna på att attrahera nya kunder respektive vårda befint liga 

kunder (procentuellt)? 
 
9. Vilka marknadsföringskampanjer används när det gäller att attrahera nya kunder? 
 
10. Vilka marknadsföringskampanjer används när det gäller att bibehålla kunder?  
 
11. Hur ser er strategi ut för att bibehålla relationen till kunderna? 
 

11.1. Försöker ni upprätta olika relationer till olika sorters kunder? 
 

11.2. Hur delar ni då upp era kunder (A, B och C-kunder osv.)?  
 

 
12. Vilka relationer eftersträvar ni till era kunder (kortsiktiga/långsiktiga)? 
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13. Hur skiljer sig era relationer åt mellan olika sorters kunder? 
 
14. Hur genomsyras er organisation av vikten av att behålla existerande kunder?  
 
15. Hur mäter/bedömer ni hur många kunder ni lyckas behålla? 
 
16. Vad har ni gjort för att knyta kunderna hårdare till er (lojalitetsprogram etc.)?   
 
17. Hur tar ni till vara på vad era kunder tycker om era produkter för att på så sätt kunna 

vidareutveckla och förbättra befintliga produkter? 
 

18. Hur kvalitetssäkrar ni era produkter och tjänster? 
 
19. Hur instruerar ni kunden i hur den skall använda er produkt eller tjänst? 

 
20. Hur mäter/bedömer ni era kunders tillfredställelse? 
 
21. Förlitar ni i så fall dessa mätningar på tillgänglig försäljningsstatistik etc. och/eller frågar 

ni aktivt era kunder?  
 
22. Hur påvisar ni att kundens välbefinnande är viktigt för företaget? 
 
23. Hur hanterar ni kunders eventuella reklamationer? 

 
24. Hur försöker ni ta reda på orsaker till att kunder överger ert företag? 
 
25. Vilka strategier använder ni för att försöka vinna tillbaka förlorade kunder? 

 
Frågor relaterade till bibehållande av kunder via Internet 
 
26. Hur kategoriserar ni era Internetkunderna efter deras teknologiska användarerfarenhet? 
 
27. Vilka åtgärder vidtar ni för att kunderna ska känna sig trygga vid köp via er hemsida? 
 
Ett stort tack för din medverkan! 
 
 
Ingela Johansson och Andreas Gröning 
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Bilaga 2. Intervjuguide Zytt 
 
Denna intervju kommer att ligga till grund för en uppsats vid Luleå tekniska universitet. 
Uppsatsen ämnar utreda hur företag agerat för att bibehålla kundrelationer när det tvingas 
att bibehålla kundrelationer när det tvingas eller väljer att avveckla en distributionskanal 
(face-to-face). I ert fall är vi intresserade av att studera nedläggningen av ert tidigare 
återförsäljareled. Vidare är vi intresserade av hur ni generellt upprätthåller kundrelationer. 
 
Frågor relaterade till avveckling av en distributionskanal  
 
1. Vilka distributionskanaler kan ni erbjuda era kunder? (Internet, postorder, 

telefonförsäljning, butiksförsäljning etc.) 
 

2. När ni avvecklade en av era distributionskanaler (butiksförsäljning/ återförsäljarled), 
hur aviserades detta i syfte att låta kunden testa en annan distributionskanal? 
 

3. Vilken assistans erbjöd ni kunden vid byte av distributionskanal? (till exempel 
storleksguide på kläder) 
 

4. Vilka åtgärder vidtog ni för att motivera kunden till byte av distributionskanal? (värde-
ökande gåvor, rabatter etc.)    
 

5. I vilken omfattning anser ni att ni har förlorat kunder i och med avvecklingen av 
distributionskanal? 
 

6. Vilka lärdomar har ni dragit från er avveckling av en distributionskanal? 
 

7. Hur skulle ni agera om ni tvingats avveckla en liknande distributionskanal idag? 
 

Frågor relaterade till bibehållande av kundrelationer 
 
8. Hur fördelar ni insatserna på att attrahera nya kunder respektive vårda befintliga 

kunder (procentuellt)? 
 
9. Vilka marknadsföringskampanjer används när det gäller att attrahera nya kunder? 

 
10. Vilka marknadsföringskampanjer används när det gäller att bibehålla kunder?  

 
11. Hur ser er strategi ut för att bibehålla relationen till kunderna? 

 
11.1. Försöker ni upprätta olika relationer till olika sorters kunder? 
 
11.2. Hur delar ni då upp era kunder (A, B och C-kunder osv.)? 
 

12. Vilka relationer eftersträvar ni till era kunder (kortsiktiga/långsiktiga)? 
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13. Hur skiljer sig era relationer åt mellan olika sorters kunder? 
 
14. Hur genomsyras er organisation av vikten av att behålla existerande kunder?  

   
15. Hur mäter/ bedömer ni hur många kunder ni lyckas behålla?  

 
16. Vad har ni gjort för att knyta kunderna hårdare till er (lojalitetsprogram etc.)?    

 
17. Hur tar ni till vara på vad era kunder tycker om era produkter för att på så sätt kunna 

vidareutveckla och förbättra befintliga produkter? 
 

18. Hur kvalitetssäkrar ni era produkter och tjänster? 
 

19. Hur instruerar ni kunden i hur den skall använda er produkt eller tjänst? 
 

20. Hur mäter/bedömer ni era kunders tillfredställelse? 
 
21. Förlitar ni i så fall dessa mätningar på tillgänglig försäljningsstatistik etc. och/eller frågar 

ni aktivt era kunder?  
 
22. Hur påvisar ni att kundens välbefinnande är viktigt för företaget? 

 
23. Hur hanterar ni kunders eventuella reklamationer? 

 
24. Hur försöker ni ta reda på orsaker till att kunder överger ert företag? 

 
25. Vilka strategier använder ni för att försöka vinna tillbaka förlorade kunder? 
. 

Frågor relaterade till bibehållande av kunder via Internet 
 
26. Hur kategoriserar ni era Internetkunderna efter deras teknologiska användarerfarenhet? 
 
27. Vilka åtgärder vidtar ni för att kunderna ska känna sig trygga vid köp via er hemsida? 
 
Ett stort tack för din medverkan! 
 
 
Ingela Johansson och Andreas Gröning 


