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Sammanfattning 
 

Hur företag arbetar för att särskilja sin verksamhet från sina konkurrenter är ett högst 

relevant ämne, då dagens handel är extremt konkurrensutsatt från både fysiska butiker samt 

den ökade e-handeln. Den traditionella marknadsföringen som mestadels syftade mot att 

locka nya kunder, har till viss del bytts ut mot en mer relationsinriktad marknadsföring som 

ämnar att behålla och värna om sina befintliga kunder. Trots att marknadsföringens fokus 

har tenderat att skifta från produkten till kunden, betyder inte det att produkter har minskat 

i relevans i dagens samhälle. Dagens kunder är istället bättre informerade och detta kräver 

mer av företagen att möta deras kunskap för att kunna motsvara den förväntning som de kan 

tänkas ha innan. 

 

Det har identifierats att en stor del av tidigare forskning kring detta ämne har fokuserat 

huvudsakligen mot dagligvaruhandel och större organisationer. Då småföretagen utgör en 

fundamental del för handelsmarknaden ter det sig underligt att inte mer forskning har riktats 

mot dessa. En del forskning menar till och med att det inte är relevant för mindre företag att 

arbeta med relationsförande aktiviteter då detta kräver resurser som dessa ofta inte har. 

Utifrån detta har vi identifierat ett forskningsgap gällande hur detta fenomen behandlas av 

företag inom sällanköpshandeln. 

 

Denna studie har för avsikt att besvara problemformuleringen; 

Hur arbetar småföretagare inom sällanköpshandeln av beklädnadsvaror med 

kundrelationer?      

            

Teoriavsnittet innefattar en utförlig redogörelse för de begrepp och teorier som legat till 

grund för utformningen av studien. Det teoretiska ramverket används sedan för utforma de 

teman som är utgångspunkt för denna studie, och anses väsentliga för att besvara studiens 

syfte. 

 

Studiens resultat indikerar att det finns tydliga incitament för att påstå att relationsfrämjande 

aktiviteter är en framstående aspekt även inom sällanköpshandeln. Detta går emot vad 

tidigare forskare som Grönroos (1995) och Day (2000, s. 24) hävdar att sällanköpshandeln 

inte bör använda sig av detta då de träffar sina kunder för sällan. Vidare visar resultatet av 

studien att begreppen relationer, lojalitet och service tenderar att vara svårbegriplig för 

företag, då de har svårt att urskilja vad som skiljer dessa åt och menar att de är starkt 

samverkande. Detta belyser komplexiteten av dessa begrepp samt indikerar att den 

personliga kunskapen och tolkning av begreppen spelar in på hur de tolkas. 

 

Slutligen bidrar studien med en modell som ämnar påvisa samverkan av begreppen, och att 

de alla är en del av relationsmarknadsföringen. Denna modell kan tillhandahålla ledningen 

på företag vägledning hur de kan utforma och utveckla sin verksamhet gällande sina 

relationsfrämjande aktiviteter. 

 

 

Nyckelord: Relationsmarknadsföring, Kundrelationer, Kundlojalitet, Service, 

Sällanköpshandel, Småföretag 

  



 

 

  



 

 

Förord 
 

 

Vi vill börja med att rikta tacksamhet till alla som varit med och bidragit till denna studie. 

Ett stort tack till vår handledare Kiflemariam Hamde som givit oss stöd och support samt 

utmanat oss att finna ny kunskap på egen hand. Vi vill även rikta ett tack till alla 

klasskamrater som försett oss med värdefulla insikter och feedback under resans gång samt 

till respondenterna som givit oss underlag till denna studie. Vi riktar även ett tack till familj 

och vänner som stöttat oss genom processen. Slutligen vill vi tacka varandra för att vi 

tillsammans genomfört studien på ett framgångsrikt sätt och har samtidigt haft kul på vägen. 
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel kommer vi att redogöra för handelns betydelse i Sverige, samt hur 

handelsmarknaden genomgått förändringar genom tiden. Begrepp som ligger till grund för 

studien som relationsmarknadsföring och kundlojalitet kommer också att introduceras. 

Vidare kommer studiens problemformulering och syfte att presenteras. 

 

1.1 Bakgrund 
Handeln i Sverige utgör en fundamental grund för dagens samhälle och bidrar till att skapa 

tillväxt, välstånd samt att bygga ekonomin i landet. Idag arbetar ungefär 500 000 människor 

i handeln och det är cirka en åttondel av Sveriges förvärvsarbetande (Svenskhandel.se). 

Handelsmarknaden har genomgått många förändringar under åren och har haft olika 

fokuspunkter som karaktäriserat dessa samt format dess marknadsföringsprocesser. 

  

Under industrialismens era fokuserade de på standardisering av processer och varor och 

detta krävde en massmarknadsföring för att nå ut till största möjliga antal konsumenter. 

Efter andra världskriget skiftade synsättet och ett tydligare fokus på marknadsmix växte 

fram som tog sin utgångspunkt i en produkts strategiska position på marknaden. På 1960-

talet etablerade sig McCarthys 4P modell som beskriver de fyra aspekterna produkt, plats, 

påverkan samt pris, och blev en populär modell bland både marknadsförare och akademiker. 

Under dessa perioder fokuserade företag på transaktionsmarknadsföring som håller 

produkten i centrum och genomför försäljning på kort sikt. Under 1980-talet började synen 

på marknadsföring skifta ytterligare från att vara produktorienterat till att fokusera mer på 

kunden, och i slutet av 1990-talet hade till exempel hälften av USA:s större företag relations 

managers (Gummesson, 2002, s. 20). 

  

Begrepp som relationsmarknadsföring växte fram och ämnade att upprätta relationer med 

befintliga kunder och arbeta för att behålla dessa. Relationsmarknadsföring har ett 

långsiktigt fokus som främjas och målet är att identifiera en verksamhets lönsamma kunder, 

samt arbeta för att bygga relationer med dessa i hopp om att behålla kunderna som lojala 

mot verksamheten under en längre tid (Grönroos, 1999, s. 330). Forskning och studier har 

påvisat att det är dyrare för företag att skaffa en ny kund än att behålla en befintlig (Grönroos, 

2008, s. 39). I och med detta kan relationsmarknadsföring ses som en passande metod för 

företag att arbeta med för att bygga starkare relationer och med sina redan existerande 

kunder i syfte att försöka skapa en lojalitet, så kallad kundlojalitet. 

  

Grönroos (1999, s. 327) påpekar att relationsmarknadsföringen ska uppfattas som ett nytt 

synsätt hur marknadsföring kan uppfattas, snarare än ett verktyg inom marknadsmixen. 

Marknadsföringen har därmed skiftat från att en traditionell massmarknadsföring till en mer 

relationsfokuserad sådan. Dagens handel är väldigt starkt konkurrensutsatt, både från fysiska 

konkurrenter men även från den ständigt växande e-handeln. Allt fler branscher uppvisar 

idag en större tillgång än efterfrågan, sällanköpshandeln inräknad (Forne, 2013a).  Även om 

fokus över tid har skiftats från produkten till kunden, påstås det inte att produkter har minskat 

i relevans i dagens samhälle. Produkten, service och teknologi har blivit mer integrerat idag 

och skapar en förutsättning för ytterligare fokus på konsumenten och relationen till dem 

(Gummesson, 2002, s. 21). 

  

1.2 Kundlojalitet 
Kundlojalitet kan generellt beskrivas som att en konsument visar lojalitet mot en butik, en 

tjänst, ett varumärke eller en aktivitet. Det kan även karaktäriseras av en sannolikhet för 

upprepad konsumtion, oberoende av yttre marknadsföringspåtryckningar samt 
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situationsanpassade förändringar (Oliver 1997, refererad i Gee, Coates & Nicholson 2008). 

Det finns mängder av olika lojalitetsprogram som används flitigt av majoriteten av dagens 

handlare, med syfte att stärka kundlojaliteten, framförallt är det vanligt förekommande i 

branscher med hård konkurrens (Uncles et.al., 2003, s. 295). Det kan exempelvis vara olika 

varianter av bonussystem där kunden samlar poäng baserat på inköp, men även specifika 

rabatterade erbjudanden som enbart erbjuds till kunder som ingår i lojalitetsprogrammet. 

Effekten av dessa lojalitetsprogram varierar kraftigt, och med den utsträckning som 

lojalitetsprogram används idag är det lätt för kunden att förlora lojaliteten, eller åtminstone 

få en minskad lojalitet då i princip alla företag erbjuder någon typ av lojalitetsprogram. 

  

Majoriteten av studier som gjorts kring effekten av lojalitetsprogram, bland annat av Garcia-

Gomez et.al. (2012) har främst fokuserat på kundens upplevelse, och hur denne upplevde de 

belöningar som erhölls genom sitt medlemskap. De mesta av den tidigare forskningen kring 

detta ämne har gjorts med dagligvaruhandeln i centrum.   

  

Kundlojalitets- arbete är ett ständigt aktuellt ämne, och studier har visat på att konsumenter 

i hög utsträckning väljer att förlägga sina köp i butiker som de erhåller någon typ av 

medlemskap till (Arbore & Estes, 2013). Detta indikerar på att lojalitetsprogram har en 

betydande effekt på kundens val av konsumtion. Även om lojalitetsprogram förekommer i 

stor utsträckning inom dagligvaruhandeln är det även förekommande inom handeln för 

sällanköpsvaror, dock inte i lika stor utsträckning för varor som inhandlas med väldigt hög 

frekvens, exempelvis dagligen, där lojalitetsprogram tenderar att löna sig mest (Leenheer & 

Bijmolt, 2008, s. 431). Lojalitetsprogram är vanligt förekommande hos större företag som 

ofta har mer resurser för att lyckas etablera ett lojalitetsprogram, medan småföretag har 

tydliga begränsningar och använder i betydligt mindre utsträckning lojalitetsprogram 

(Leenheer & Bijmolt, 2008, s 433). 

  

Det finns inget tydligt stöd för att storleken på företaget påverkar huruvida ett 

lojalitetsprogram skapas, däremot är det mycket färre småföretag som skapar 

lojalitetsprogram (Leenheer & Bijmolt, 2008, s. 431). Leenheer & Bijmolt (2008, s. 433) 

tillägger också att det är sannolikt att ju mindre företaget är desto mindre fördel kommer de 

ha när det kommer till implementering av lojalitetsprogram eller dylika innovationer som 

krävs för att hålla sig konkurrenskraftig. 

 

1.3 Småföretag 
Små- och medelstora företag utgör över 99 % av företagen inom EU (European Commission, 

u.å). Det finns fyra olika typer av företag inom den globala definitionen av SME (small and 

medium- sized enterprises); medelstora företag med upp till 250 anställda, småföretag med 

10-50 anställda, mikroföretag med under 10 anställda och enmansföretag (Svenskt 

näringsliv & näringslivets ekonomifakta, 2010, s. 4). Av hela marknaden med antal företag 

i Sverige utgörs 99,3 procent av små-, mikro eller enmansföretag (Svenskt näringsliv & 

näringslivets ekonomifakta, 2010, s. 4). Det är ett stort antal som sysselsätter sig som 

småföretagare. 

  

År 2016 var 10 % av befolkningen i åldrarna 16-74 år i Umeå kommun företagsamma och 

trenden har ökat över de senaste 10 åren (Svenskt näringsliv, 2017, s. 8-9). Med företagsam 

menas en person som är registrerad ägare eller verkställande direktör för ett företag (Bånby 

& Kreichbergs, 2014, s. 3). I definitionen av företagsam ingår även registrerade ägare över 

de större företagen i kommunen (Bånby & Kreichbergs, 2014, s. 3). Det går inte med 

säkerhet att fastställa hur stor andel av befolkningen i Umeå kommun som är företagsamma 

inom små-, mikro eller enmansföretag, men med bakgrund av svenskt näringsliv & 

näringslivets ekonomifakta (2010, s. 4) uttalande om antalet och andelen företag i Sverige 
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som har färre än 250 anställda blir det tydligt att det även kan appliceras på Umeå i stor 

utsträckning. De allra flesta företag inom Umeå kommun har mindre än 250 anställda (Umeå 

kommun, U.å). Därför antas det att ca 99 % av de företagsamma i Umeå kommun tillhör de 

mindre företagen. Med nästan en tiondel sysselsatta inom småföretag finns det inte mycket 

forskning inom den svenska eller nordiska arbetsmarknaden som hjälper dem att utvecklas 

eller ens studera deras arbetsmiljöer. 

 

Småföretag präglas av heterogenitet och det är därför svårt att skapa lösningar som kan 

appliceras på alla företag (Asheim et. al, 2003, s. 10). En avgränsning till en viss grupp av 

småföretag är därför aktuellt för att kunna erbjuda stöd och skapa förståelse över det 

företagsklimat företagen vistas inom. Små och stora företag varierar väldigt mycket i hur de 

agerar på marknaden och arbetar med sina kunder, vilket gör att generella 

marknadsföringsteorier riktade mot stora företag är svåra att applicera på mindre företag 

inom samma bransch som har andra förutsättningar (Coviello et al., 2000). Trots att teorier 

i stort är inriktade mot stora företag använder mindre företag sina resurser på ett likvärdigt 

sätt när det kommer till relationsarbete, men givet deras betydligt mer begränsade resurser 

är det svårare för dem att arbeta med detta (Coviello et al., 2000). 

 

1.4 Sällanköpshandeln 
Sällanköpsvaror definieras av varor som inhandlas sällan och där kunden ofta behöver mer 

hjälp av försäljaren med att fatta beslut om köpet (Kotler & Armstrong, 2010, s. 250). Till 

skillnad från varor inom dagligvaruhandeln införskaffas sällanköpsvaror i mycket lägre 

frekvens, dessa ingår inte i den så kallade hushålls- rutinen (Nationalencyklopedin, U.å.b). 

Huvudsakligen består sällanköpsvaror av fritidsvaror, beklädnadsvaror och hemutrustning 

(Nationalencyklopedin, U.å.a). I denna rapport har sällanköpsvaror valts att definieras som 

beklädnadsvaror då primärt fokus ligger på modebranschen. 

 

1.3 Problematisering 
Eftersom att små företag har en mer begränsad ekonomi än större företag, är det väldigt 

viktigt att de arbetar med marknadsföring på ett effektivt sätt för att få ut maximalt av sina 

resurser. Day (2000) menar att de finns två faktorer som talar emot relationsmarknadsföring, 

och det är att strategin inte lämpar sig för alla marknader, kunder eller företag då inte alla 

kunder är intresserade av att erhålla en relation med ett företag. Den andra faktorn är att det 

är resurskrävande och svårhanterligt att upprätta och bibehålla långvariga relationer. För 

mindre företag, som är begränsade av dess storlek, begränsad ekonomi och brist på 

kompetens, kan detta ses som en tuff situation att hantera. Även om det finns faktorer som 

talar emot relationsmarknadsföring i vissa avseenden blir det desto mer intressant att 

undersöka hur relationer skapas inom en specifik bransch där resurserna kan vara 

begränsade. Day (2000, s. 24) påstår att det inte lämpar sig för vissa marknader, men berättar 

inte vilka marknader som detta påstående gäller, bara att företaget måste vara beredd på att 

arbeta med relationsskapande. Av denna anledning vore det därför intressant att se hur 

relationsarbete fungerar inom en specifik bransch eller marknad. Det finns även behov av 

att vidareutveckla hur lojalitet skapas hos kunder genom annat än lojalitetsprogram och att 

ytterligare förstå hur lojalitet skapas inom vissa branscher (Leenheer & Bijmolt, 2008, s. 

439) 

 

1.4 Syfte och problemformulering 
I och med att småföretagare står för en väldigt stor del av marknaden i rent kvantitativa 

siffror och inte mycket har utforskats inom området för dessa, önskar vi kunna belysa vissa 

aspekter av deras sätt att arbeta och kommunicera. Småföretag har problem att nå ut till 

kunder och införskaffa nya. De är mer måna om att behålla de kunder de redan har (Özgener, 
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2006, s. 1362). De önskar skapa relationer med sina kunder istället för att utvidga sin plats 

på marknaden då den präglas av extremt hård konkurrens. 

  

Naturligtvis uppstår frågan om hur dessa relationer till kunder skapas och hur företagare 

arbetar för att behålla relationerna. Eftersom goda och väl fungerande relationer med sina 

kunder är essentiella för ett företags överlevnad är det intressant att förstå hur dessa 

relationer skapas och framförallt hur företaget försäkrar sig om att kunden är lojal gentemot 

dem. 

  

Problemformulering: 

Hur arbetar småföretagare inom sällanköpshandeln av beklädnadsvaror med kundrelationer? 

                        

Syfte: 

Med denna studie vill vi undersöka hur företag uppfattar och använder sig av kundrelationer. 

  

Inom ramen av denna studie menas med företag en organisation som klassas som ett 

småföretag, befinner sig endast i Sverige och är verksam inom handeln av beklädnadsvaror. 

Av intresse är att se hur dessa företag använder sig av relationsfrämjande aktiviteter för att 

eventuellt erhålla en lojal kundbas. Det praktiska bidraget innefattar att bistå småföretag 

med förståelse för hur deras verksamhet fungerar och även hjälpa dem identifiera områden 

för förbättring i deras verksamhet genom att visualisera vilka faktorer som kan påverkas av 

att använda sig mer av relationsinriktade marknadsföringsaktiviteter. 
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2. Metodik 
Denna uppsats tar sin grund i en kvalitativ metod, där det empiriska materialet har samlats 

in genom intervjuer med representanter från fallföretagen. Den initiala kontakten med 

dessa representanter skedde genom ett målinriktat urval. Studien tar sin utgångspunkt ur 

ett företagsperspektiv, då studiens syfte är att undersöka hur företag uppfattar och använder 

sig av relationer. 

  

2.1 Förförståelse 
Vi som skriver detta arbete studerar civilekonomprogrammet med inriktning service 

management på handelshögskolan vid Umeå universitet. Service management kan beskrivas 

som en organisatorisk utgångspunkt som ämnar att erbjuda ett mervärde till kunderna via ett 

serviceinriktat fokus genom företaget. Med detta synsätt kan företag skapa sig 

konkurrensfördelar gentemot andra företag som erbjuder samma eller liknande produkter, 

oavsett om kärnerbjudandet är en tjänst eller fysisk produkt (Grönroos, 2008, s. 11). Utöver 

en kompetens som ger oss en civilekonomexamen har vi också läst kurser inom servicelogik, 

beteendevetenskap, tjänstedesign och service marketing som gestaltar programmets 

inriktning. Genom åren har vi fått insikt om kundrelationer och deras betydelse för 

organisationen, kundens beslutsprocess och serviceflöde samt hur marknadsföring sker 

lämpligast till kunder inom ett önskat segment. Vi har en kompetens som innebär att etablera 

strategiska beslut inom organisationen som gör den mer kundorienterad. Utöver den 

kunskap vi har erhållit genom universitetsstudier har vi även båda två jobbat inom 

servicesektorn med mycket kundkontakt under flera års tid. Våra erfarenheter har inte endast 

varit begränsad inom området konsument till företag, utan även företag till företag inom 

olika befattningar. 

  

Genom dessa erfarenheter har vi införskaffat något som kallas för förstahandsförståelse. 

Detta är information som en individ har samlat in genom personliga erfarenheter och är en 

del av den teoretiska förförståelsen (Johansson- Lindfors, 1993, s. 76). Med denna 

förförståelse i åtanke har de intervjuer som hållits, och dess vidare frågeställningar utöver 

den färdiga intervjuguiden, präglats av tidigare erfarenheter inom utbildningen eller vår 

samlade erfarenhet i arbetslivet. 

  

Den så kallade andrahandsförståelsen är sådan som har införskaffats genom insamling av 

information från exempelvis vetenskapliga artiklar, föreläsningar eller böcker (Johansson- 

Lindfors, 1993, s. 76). Andrahandsförståelsen lägger grunden för hur vi uppfattar och ser på 

den empiriska verkligheten. Sådan förståelse avgör hur företag upplever den faktiska 

kunskap vi besitter och huruvida vi får access till att intervjua dessa. Genom 

andrahandsförståelsen förmedlar vi till företagen att vi har kunskap inom området och kan 

förmedla exakt det vi ämnar undersöka (Johansson- Lindfors, 1993, s. 80). 

 

2.2 Ämnesval 
Detta examensarbete tar sin grund inom huvudområdet Service Management, och ämnet vi 

ämnar undersöka är hur företagare arbetar med lojala kundrelationer inom 

sällanköpshandeln. Vi fann det intressant att undersöka denna bransch eftersom det är få 

studier som har gjorts inom sällanköpshandeln, som vi påpekat i problembakgrunden 

tidigare, trots att många företag inom branschen arbetar med lojalitetsskapande aktiviteter. 

Ytterligare incitament för denna studie är att både Grönroos (1995) och Day (2000, s. 24) 

beskriver att sällanköpshandeln inte har ett behov att utveckla långvariga kundrelationer, 

bland annat på grund av att de träffar sina kunder med lägre frekvens än andra typer av 

branscher. Detta ökade vårt intresse att studera av vilka anledningar lojalitetsskapande 

arbete förekommer inom denna bransch, och resulterade således i det valda ämnet. 
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För att få en ökad förståelse för problemområdet genomfördes en inledande fas med att hitta 

relevanta referensramar som grundar sig i tidigare forskning inom ämnet. Här uppstod det 

naturligt att i uppsatsens teoretiska referensram behandla relationer och lojalitet, för att ge 

läsaren en inblick i varför företag använder sig av sådant arbete. Då tidigare studier om 

kundlojalitet och kundrelationer främst haft utgångspunkt från kundens perspektiv, fann vi 

det intressant att utgå från ett företagsperspektiv och undersöka företagets intentioner. Vi är 

medvetna att det kan uppstå negativa effekter av detta då studien ämnar undersöka ett 

tvåsidigt ämne. Både relationer och lojalitet baseras på ömsesidigt skapande mellan 

konsument och företag. För att få ett totalt helhetsperspektiv på det bör bägge sidorna 

undersökas. Då många andra studier redan fokuserat på kundens perspektiv ansåg vi det mer 

relevant att genomföra vår studie ur ett företagsperspektiv, för att öka förståelsen för den 

sidan av ämnet. Eftersom dessa perspektiv i viss mån sammanfaller med varandra, har en 

mindre del av det teoretiska ramverket utgått från ett kundperspektiv. Detta för att till fullo 

kunna redogöra för den information vi tillhandahållit. 

 

2.3 Ontologiska antaganden 
Teorin om den grundläggande verkligheten är det som definierar ontologi (David & Sutton, 

2016, s. 77). Med teori menas i detta fall kopplingen mellan de allmänna ontologierna och 

därmed de anslutna data, datainsamling och kunskapsteorier som finns inom varje teoretisk 

tradition (David & Sutton, 2016, s. 77). Ontologi innebär att det skapas en uppfattning hos 

forskare om omvärlden baserad på vilket perspektiv omvärlden granskas från eftersom sättet 

att granska kan variera beroende på vilken sociologisk tradition som författaren är mest 

hängiven till (Saunders et. al., 2012, s. 130). Inom ontologin finns fyra traditioner som i sin 

tur har flera underavdelningar. Dessa fyra är naturalism, marxism, konstruktionism och 

konstruktivism (David & Sutton, 2016, s. 77). Notera att det är skillnad på ontologi och 

tradition i denna benämning. Traditionen är det breda spektrat och ontologin är det 

kunskapsfokus som appliceras. 

  

Den grundläggande ontologin i naturalismen är objektivism som är att sociala enheter 

existerar oberoende av agerande från sociala aktörer (Saunders et. al., 2012, s. 131). David 

& Sutton (2016, s. 78) beskriver också objektivismen som övertygelsen om att allting är 

resultatet av tidigare orsaker. Den naturalistiska traditionen kräver kvantitativa data eftersom 

de gör det möjligt att genomföra statistiska analyser och mätningar (David & Sutton, 2016, 

s. 78). En forskare som tillämpar den naturalistiska traditionen söker att förklara sociala 

relationer genom ontologisk objektivism. Naturalismen är starkt kopplad till 

naturvetenskapen och kvantitativa studier. Att anamma en sådan ontologisk utgångspunkt 

för en kvalitativ studie är därför kontraproduktivt. 

  

Konstruktionism, även kallad social konstruktionism, bygger på att människan analyseras 

som ett socialt djur och har använts väldigt brett inom framförallt samhällsvetenskap och 

humaniora (Burr, 2015, s.1). Konstruktionismen har en väldigt stor bredd av vad som 

inkluderas inom den traditionen. Enligt Burr (2015, s. 2) finns det ingen specifik definition 

för vad konstruktionismen är utan det finns flera olika sätt som konstruktionismen kan 

användas på. Burr (2015) identifierar fyra huvudsakliga riktningar som den sociala 

konstruktionismen går åt; kunskap erfordras genom sociala processer, kunskap och socialt 

agerande går hand i hand, en kritisk utgångspunkt mot kunskap som är tagen för givet samt 

gå till roten för historia och kultur för att förstå system och termer. 

  

Bryman (2012, s. 710) sammanfattar konstruktionism som en ontologisk position som påstår 

att sociala fenomen och dess mening kontinuerligt skapas av sociala aktörer. Inte helt olikt 

denna definition beskriver David & Sutton (2016, s. 468) konstruktionism som en ontologi 
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som lägger fokus på hur människor skapar sin sociala verklighet genom interaktion med 

varandra. Konstruktionismen är väldigt nära förknippad med kvalitativ forskning, då det 

ämnar att förklara sociala konstruktioner (Bryman, 2012, s. 380). 

 

Denna studie ämnar att undersöka hur kundrelationer uppfattas och används i företag har det 

valts att ta ett konstruktionistiskt ontologiskt ställningstagande, då det tydligt lämpar sig mer 

för kvalitativa forskningsstrategier som ämnar förstå sociala fenomen (Bryman, 2012, s. 

380; David & Sutton, 2016, s. 78). Konstruktionismen som ontologi lämpar sig även för 

intervjuer, vilket är en metod vi kommer genomföra eftersom vi vill undersöka butikernas 

syn på kundrelationer och kundlojalitet. 

 

2.4 Epistemologiska antaganden 
Den epistemologiska utgångspunkt som valts att användas och eftersträvas i denna studie 

är fenomenologin, då det är den epistemologi som är mest lämpad för studiens syfte som är 

att undersöka hur företag uppfattar och använder sig av kundrelationer. Syftet är tydligt 

kopplat till att förstå människors beteenden och känslor gentemot företag, eller kund. Därför 

är det lämpligast att anamma ett fenomenologiskt perspektiv i så stor utsträckning som 

möjligt då det är kärnan av fenomenologin. Studien vill undersöka hur relationer och 

lojalitet skapas och därför anses det essentiellt att förstå en människas beteende. 

  

Den valda epistemologiska positionen, fenomenologi, lämpar sig även i kombination med 

den valda ontologiska utgångspunkten, konstruktionism (David & Sutton, 2016, s. 80), 

vilket indikerar på att vi har gjort val högst lämpliga för den studie vi genomför. 

  

Termen epistemologi är den term som används för olika typer av överväganden för hur en 

studie ska genomföras och berör hur omvärlden uppfattas och lättast bör undersökas 

(Bryman, 2012, s. 6; Creswell & Poth, 2018, s. 21). Inom epistemologin ingår många olika 

typer av epistemologiska positioner, huvudsakligen positivism, realism, interpretativism, 

hermeneutik och fenomenologi (Bryman, 2012, s. 27-30). Nedan följer förklaringar för 

några av de många olika epistemologiska termerna som används: 

  

Positivism är formulerad som övertygelsen om att kunskap om världen kan skiljas från etisk 

bedömning (David & Sutton, 2016, s. 473). Den är däremot svår att definiera fullt ut 

eftersom positivismen används på en rad olika sätt av olika författare (Bryman, 2012, s. 27), 

men det som är en genomgående konsensus är att positivismen härstammar från 

naturvetenskapen och strävar efter att beskriva fenomen inom samhällsvetenskapen i 

kvantitativa termer (Bryman, 2012, s. 28). Positivism är oftast den epistemologiska 

ståndpunkt som används när undersökningen görs i kvantifierbara termer och ämnar 

analysera omgivningen oberoende av människan (Backman, 2008, s. 25). 

 

Det är tydligt att positivismen är kopplad till kvantitativa studier med behandling av stora 

data. Att anamma ett sådant perspektiv skulle därför vara kontraproduktivt i linje med 

studiens syfte. 

  

Interpretativism byggs på tron om att den sociala verkligheten inte är objektiv, utan väldigt 

subjektiv, eftersom den formas av våra uppfattningar om omvärlden (Collis & Hussey, 2014, 

s. 45). I interpretativismen interagerar forskaren med det som forskas om för att det är 

omöjligt att separera det som existerar i den sociala världen från det som finns i dennes 

sinnen (Collis & Hussey, 2014, s. 45). Många interpretativister kan använda sig av en rad 

metoder som söker att översätta, förklara och allmänt förstå meningen, och inte frekvensen, 

av vissa mer eller mindre naturligt förekommande fenomen i den sociala världen (Collis & 

Hussey, 2014, s. 45). Interpretativism har dock fått en väldigt bred definition av att allt som 
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inte är statistiska analyser inom kvantitativ data är utan är grundade i kvalitativ 

datainsamling (Collis & Hussey, 2014, s. 45). 

  

Interpretativismen är det som i princip lägger grunden för det som är de övriga 

epistemologiska positionerna inom kvalitativa studier. Vi anser att det är lite för bred för det 

som vi vill göra i studien, eftersom den försöker gå till botten med att förstå meningen av 

vissa sociala fenomen. I denna studie ämnar vi inte att förstå meningen av de fenomen som 

finns utan se hur de skapas och vad som influerar människorna till det. Hermeneutiken 

använder sig mycket mer av texttolkning och förstå den historiska kontexten. Av denna 

anledning kommer inte en hermeneutisk utgångspunkt användas. 

  

Termen hermeneutik kommer ursprungligen från då en förståelse skulle skapas för främst 

teologiska texter och har haft stort inflytande på en generell definition av interpretativismen 

(Bryman, 2011, s. 507). Det mest centrala i hermeneutiken är att den forskare som analyserar 

en text ska försöka få fram textens mening utifrån det perspektiv som dess upphovsman haft, 

vilket innefattar den sociala och historiska kontext under vilken texten skapades (Bryman, 

2011, s. 507). 

  

Vid analys av omvärlden med ett fenomenologiskt perspektiv behöver forskaren sätta sina 

egna förutfattade perspektiv och uppfattningar inom parentes när det gäller att förstå den 

världen som forskaren ämnar förstå (Bryman, 2011, s. 33). Fenomenologin fokuserar på att 

beskriva känslor för individer som har utsatts för ett visst koncept eller fenomen och finna 

en gemensam mening i det (Creswell & Poth, 2018, s. 75). En forskare som anammar ett 

fenomenologiskt perspektiv försöker förstå innebörden i en människas beteende och 

försöker se saker och ting utifrån den personens perspektiv (Bogdan & Taylor, 1975, 

refererad i Bryman, 2011, s. 33). I en fenomenologisk studie finner forskaren det essentiella, 

eller kärnan, av en upplevelse som människor, som ingår i kontexten, har (Creswell & Poth, 

2018, s. 314). Epistemologin fenomenologi lägger också fokus på interaktionen mellan små 

grupper (David & Sutton, 2011 s. 629). 

 

2.5 Metodiska strategier 
Det finns en rad med olika angreppssätt för att genomföra studier och metoder varierar i 

väldigt stor utsträckning beroende på vad som undersöks och vad studien ska få ut av det 

(Backman, 2008, s. 41). Inom den samhällsvetenskapliga forskningen finns det två 

huvudsakliga metodiska angreppssätt, kvantitativ och kvalitativ metod. Dessa två metoder 

har bakgrund inom två olika områden. Den kvantitativa metoden har sina rötter i 

naturvetenskapen, där kvantifierbara observationer har en central roll, och den kvalitativa 

inom det humanistiska forskningsområdet, där fokus ligger på att tolka och förstå de resultat 

som framkommer (Åsberg, 2001, s. 67). Kvantitativa metoder respektive kvalitativa 

metoder går under många olika namn. Bland de vanligaste benämningarna är deduktion 

respektive induktion, där deduktion ingår i det hypotesprövande (kvantitativt perspektiv) 

och induktion ingår i det hypotesgenererande (kvalitativt perspektiv) (Backman, 2008, s. 

54).    

  

Även om de båda ofta omnämns som metoder kan båda forskningsperspektiven ha metoder 

från respektive perspektiv. De är inte helt separerade, då det ibland kan förekomma metoder 

från det kvantitativa perspektivet i kvalitativ forskning, och vice versa (Backman, 2008, s. 

34). Deduktion definieras också som ett angreppssätt där forskarna utgår från teori till 

empiri (Johansson- Lindfors, 1993, s. 55). Det deduktiva angreppssättet använder insamlad 

data för att utvärdera hypoteser eller påståenden mot den existerande teorin (Saunders et al., 

2012, s. 144). Utifrån det perspektivet är denna studie till stor del deduktiv då vi ämnar 

analysera data baserat på tidigare teorier och sätta det i kontext för vår empiri.  
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Den kvantitativa metoden bygger på att samla in kvantifierbar data och sammanfattar dessa 

i statistisk form för att sedan genomföra en analys baserad på testbara hypoteser (NE, u.å.c). 

Det som analyseras ska kunna mäta hur variabler förändras, kan de inte förändras kan inte 

forskaren utföra sitt arbete (Martin & Bridgmon, 2012, s. 3). Det kvantitativa perspektivet 

lägger tonvikt på, och värderar, numerisk mätning över mening och generalisering över djup 

(David & Sutton, 2011, s. 629). 

  

När avgränsningar tydligt kan ske mellan meningsfulla kategorier som önskas mätas är det 

lämpligt att genomföra studier som har ett kvantitativt perspektiv (David & Sutton, 2011, s. 

13). Detta kan exempelvis vara om samhällsklass önskar mätas, där kategorierna behöver 

skapas i förväg och kan översättas till mätbara variabler där en skala av olika värden kan 

platsa inom en variabel (David & Sutton, 2011, s. 13). 

  

Med en kvalitativ utgångspunkt kan information om människors upplevelser och hur de ser 

på verkligheten införskaffas (Ahrne & Svensson, 2011, s. 20). En kvalitativ metod ämnar 

finna en fördjupad förståelse till människors ageranden och beslutsfattanden samt vad som 

påverkar och orsakar dessa. Eftersom syftet med studien är att undersöka hur företag 

uppfattar och använder sig av kundrelationer anses en kvalitativ forskningsmetod mer 

lämpad i denna studie, då det empiriska materialet grundar sig i intervjuer och observationer. 

Ett hermeneutiskt förhållningssätt har även tillämpats för denna studie, då den anses lämplig 

vid kvalitativa studier då dessa har fokus på djup och inte bredd. Det hermeneutiska synsättet 

innebär att det empiriska materialet tolkas utifrån den valda metoden (Bryman, 2011, s. 33). 

  

Trots att det finns olika sätt att mäta huruvida kundrelationer har skapats eller inte, har det 

valts att utföra en kvalitativ metod. Även om angreppssättet skulle kunna vara rent objektivt 

är det med bakgrund av studiens problem mer önskvärt att undersöka hur varje småföretag 

och butik som ingår i studien arbetar på en mer subjektiv nivå. Vi önskar visa att individen 

inkluderas i och påverkar sin omvärld, vilket är det kvalitativa och subjektiva angreppssättet 

(Backman, 2008, s. 53). Denna metod valdes för att det är den som enklast visar på hur 

människan påverkar sin omvärld, har uppfattning om den och formar den (Backman, 2008, 

s. 53). Tilläggas bör att vi, trots den kvalitativa ansatsen, till stor del tillämpar en deduktiv 

forskningsansats, då teorin föregår vår empiri. 

  

2.6 Datainsamlingsmetod 
Som syftet lyder vill vi undersöka hur företag uppfattar och använder sig av kundrelationer. 

  

Vår önskan är att se hur de företag vi är i kontakt med arbetar med kundrelationer och 

lojalitet. Relationer och lojalitet är termer som är väldigt svåra att kvantifiera och ogripbara 

(Grönroos, 2008, s. 277), vilket innebär att en intervju är lämpligast enligt studiens syfte. 

Enligt Bryman & Bell (2017, s. 215- 216) finns det elva typer av intervjuformer definierade 

som de viktigaste intervjuformerna; Strukturerad intervju, semistrukturerad intervju, 

ostrukturerad intervju, intensivintervju, kvalitativ intervju, djupintervju, fokuserade 

intervjuer, fokusgrupper, gruppintervju, muntlig traditionsintervju och 

livsberättelseintervju.  

 

Den ostrukturerade intervjun, kvalitativa intervjun och intensivintervjun är inte av intresse 

för oss då vi avser att ställa vissa specifika frågor för att sedan kunna genomföra analys på 

ett mer grundligt sätt, snarare än att täcka vissa förutbestämda teman och informellt prata 

om dem (Bryman & Bell, 2017, s. 215). 
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Vi vill även ha frågorna i en någorlunda förutbestämd ordning för att ytterligare förenkla 

analysprocessen. Fokusgrupper och gruppintervju är inte heller av inte av intresse då våra 

respondenter kommer intervjuas var och en för sig (Bryman & Bell, 2017, s. 216). Muntlig 

traditionsintervju och livsberättelseintervju är högst irrelevanta, eftersom vi inte vill ta reda 

på respondenternas levnadshistoria (Bryman & Bell, 2017, s. 216). Fokuserade intervjuer är 

mer inriktade mot en specifik händelse eller situation (Bryman & Bell, 2017, s. 216) och 

eftersom vi ville analysera processer och moment snarare än en specifik situation uteslöts 

även den metoden. 

  

Det valdes att ha semistrukturerade intervjuer med de respondenter vi intervjuade. 

Skillnaden mellan en strukturerad intervju och semi- strukturerad är att en strukturerad 

intervju bygger på en rad förutbestämda frågor till den som intervjuas, och samtidigt inte 

avvika från dessa eftersom de hanteras som en verbal enkät (David & Sutton, 2016, s. 620), 

och att en semi-strukturerad intervju istället präglas av lite mer flexibilitet i formulering och 

ordning (Bryman, 2012, s. 696; David & Sutton, 2016, s. 636; Bryman & Bell, 2017, s. 454).  

 

På grund av komplexiteten i frågan ville vi därför utföra intervjuer som lämnade utrymme 

för vidare frågor om något intressant kom upp som inte svarade direkt på en fråga vi ställde 

eller hade med i vår intervjuguide (Bryman & Bell, 2017, s. 215). 

  

Frågorna vi ställde var i mångt och mycket öppna frågor, då det finns fördelar för det 

gentemot studiens syfte, som handlar om att förstå hur kundrelationer och lojalitet skapas 

för småföretag inom sällanköpshandeln. Öppna frågor är fördelaktiga för att de ger 

respondenten möjlighet att svara på det sätt den behagar och inte tvingas hållas inom ett 

ramverk för svarsalternativ, intressanta svar kan dyka upp som påverkar studien på ett nytt 

sätt, frågorna föreslår inte en viss typ av svar och det kan enkelt identifieras vilka frågor som 

är viktiga för respondenten (Bryman, 2012, s. 244). Utöver det är öppna frågor även nyttiga 

för att kunna utforska områden inom vilket forskaren inte är speciellt kunnig eller har 

erfarenhet av (Bryman, 2012, s. 244) 

  

Intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte eftersom det finns en rad fördelar med dessa. 

Svarsfrekvensen ökar jämfört med andra typer av undersökningar och förutsatt att forskaren 

har uppfört sig professionellt kan det leda till ett ökat engagemang från respondenten 

gentemot studien (David & Sutton, 2016, s. 245). Trots de fördelar som finns med intervjuer 

behöver det dock tas i åtanke att den som intervjuar inte får vara för påtryckande, men 

samtidigt få fram tillräckliga svar (David & Sutton, 2016, s. 245) och det finns även en risk 

med att respondenten inte vill svara på frågor på grund av att de är för privata, eller för att 

personen i fråga är för blyg (Creswell & Poth, 2018, s. 164). 

  

Intervjuerna genomfördes samtidigt som de spelades in med mikrofon. Även det är en stor 

fördel med att genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte som protokollförs, eftersom de 

också ser till att det finns möjlighet att få det dokumenterat varför en fråga inte besvaras, 

exempelvis genom att vara för olämplig eller att respondenten blir obekväm (David & 

Sutton, 2016, s. 246). 

  

De flesta intervjuer som utförs ansikte mot ansikte är gjorda en och en. Eftersom vi är två 

stycken som utför intervjuerna tillsammans med respondenten har det gjorts en del åtgärder 

för att de ska flyta på så bra som möjligt. När flera personer utför intervjuer är det viktigt att 

träffas innan intervjun genomförs och gå igenom strukturen på frågorna och se till att den är 

sammanhängande och konsekvent (David & Sutton, 2016, s. 248). 
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Många samhällsvetenskapliga studier är i väldigt stor utsträckning induktiva (Backman, 

2008, s. 54) och vi ser därför ingen problematik med att denna studie även faller in under 

denna kategori, då den har samhällsvetenskaplig anknytning. Trots att intervjuer tenderar att 

generera en del felkällor genom dålig förberedelse av intervjun har vi tagit detta i beaktning 

då intervjufrågorna är noga förberedda och eventuella frågor för vidareutveckling också har 

skrivits ned för att hålla subjektiviteten hög och inte låta intervjuernas kvalitet och 

information variera beroende på vilket företag eller vilken individ som intervjuas. 

  

Den kvalitativa forskningsprocessen är väldigt varierande och inte lika standardiserad som 

den traditionella, eller konventionella, processen. En kvalitativ process är mycket flexiblare. 

Flera moment kan pågå samtidigt, allt behöver inte följa en förutbestämd linje och 

observationer tenderar till att resultera i att arbetet behöver börja om till viss mån (Backman, 

2008, s. 56). 

  

2.6.1 Fallstudier 
I den deduktiva studien kommer diverse fallstudier ingå. Fallstudier har haft olika betydelse 

och uppfattning som sällan definieras utan är mer av ett begrepp som används för att ta en 

händelse från det verkliga livet och applicera den teoretiska kunskap som har erhållits på 

fallet (Backman, 2008, s. 55). Fallstudier innebär, enligt definitionen given av Yin (1989, 

refererad i Backman, 2008, s. 55), att ett levande fenomen eller situation undersöks i sin 

realistiska miljö där gränserna mellan kontext och fenomen inte är givna och där flera 

beviskällor används. Fallen kan härstamma från en konkret enhet, exempelvis en individ, 

en liten grupp, en organisation eller ett partnerskap och på en mindre konkret nivå kan det 

vara ett samhälle, en relation, en bestämmelseprocess eller ett specifikt projekt (Craswell & 

Poth, 2018, s. 96). 

  

Craswell & Poth (2018, s. 96) beskriver fallstudier som en kvalitativ forskningsmetod som 

en eller flera samtida fallstudier i verkliga livet över tid, genom detaljerad, djupgående 

datainsamling som involverar flera källor, exempelvis intervjuer, av information. I denna 

metod ingår även att rapportera en fallbeskrivning, vilket är den metod vi använder oss av i 

denna studie. 

  

Det syfte som denna studie arbetar efter är starkt kopplad till behov av fallstudier, då den 

berör önskad kunskap om förståelse- och processfrågor (Backman, 2008, s. 55). Fallstudier 

är lämpliga då man önskar vilja förklara några företeelser, organisationer eller system som 

är väldigt komplexa (Backman, 2008, s. 55). I detta fall är det för att få ökad förståelse i hur 

kundrelationer och lojalitet skapas mellan småföretag inom sällanköpshandeln av 

beklädnadsvaror och dess kunder. Fallstudier ter sig därför lämpligast att använda. 

  

Tilläggas bör dock att fallstudier kan ha olika avsikter såsom deskriptiv, explorativ eller 

förklarande (Noor, 2008, s. 1603). Deskriptiv är den metoden av fallstudier som är 

beskrivande där syftet med fallet endast är att beskriva det händelseförlopp som sker när en 

process sätts i rullning och hur det påverkar omvärlden (Yin, 2003 refererad i Baxter & Jack, 

2008, s. 548). Explorativ innebär att fallet undersöks och analyseras mer djupgående. 

Utfallet i explorativa studier består inte av ett möjligt utfall, utan flera (Yin, 2003 refererad 

i Baxter & Jack, 2008, s. 548). Förklarande fallstudier är nyttiga när processer inom företag 

ska undersökas och generera mer förståelse av sin omgivning (Noor, 2008, s. 1603). Sådana 

fallstudier används när man ämnar att besvara en fråga som söker förklara de antagna enkla 

kopplingarna i verkliga situationer i livet som är för komplexa för att undersökas i en 

enkätundersökning (Yin, 2003 refererad i Baxter & Jack, 2008, s. 548). Exempelvis används 

förklarande fallstudier för att visualisera kopplingen mellan ett programs implementering 

och ett programs effekt. 
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I vissa fall används även multipla fallstudier som bygger på att flera olika fall jämförs med 

varandra för att finna skillnader inom fallet eller mellan de olika fallen som undersöks (Yin, 

2003 refererad i Baxter & Jack, 2008, s. 548). Viktigt att notera är att fallen noga väljs ut så 

att forskaren kan förutspå liknande resultat mellan fallen, eller kontrasterande beroende på 

teorin som utgås från.   

  

Vid genomförandet av en fallstudie bör ytterligare information om organisationen tas fram 

(Bryman & Bell, 2017, s. 111), exempelvis ekonomisk situation, omnämnande på 

massmedia var den finns, dess marknadsvillkor är några av de faktorer som bör tas i åtanke. 

  

I denna studie har valet gjorts att genomföra en förklarande fallstudie, då vi varken ämnar 

att gå in på det absoluta djupet av ett ämne eller endast återberätta händelser. Att ha ett 

förklarande tillvägagångssätt går även i linje med studien syfte att förstå hur företag 

uppfattar och använder sig av kundrelationer. 

  

2.6.2 Målstyrt urval 
I denna studie har ett målstyrt urval (Bryman, 2016, s. 498) tillämpats. För att möjliggöra 

och hitta respondenter till studien valde vi att använda oss utav ett målstyrt urval. Målstyrda 

urval är bland de vanligaste i kvalitativ forskning och det som karaktäriserar ett sådant urval 

görs utifrån målen med forskningen så att analyserna väljs ut med hjälp av kriterier som gör 

det möjligt att besvara forskningsfrågorna (Bryman, 2016, s. 498). Forskningsfrågorna styr 

tillvägagångssättet vid urvalet. En form av målstyrt urval är fasta urvalsstrategier där 

forskaren vanligtvis inleder med ett initialt urval som bestäms i inledningen och det 

tillkommer inget till urvalet under det att forskningen fortskrider (Bryman, 2016, s. 498). 

Forskningsfrågorna styr urvalet, men detta är mer eller mindre fastställt tidigt i 

forskningsprocessen.  

  

Detta val gjordes eftersom de butiker vi ville intervjua inte kunde ske slumpmässigt utan 

behövdes väljas utifrån de attribut som gör dem attraktiva för oss att inkludera i studien 

utifrån vår frågeställning och syfte. Eftersom vi från början var inställda på vilken typ av 

studie vi skulle göra och vilken typ av bransch vi skulle rikta oss mot är målstyrt urval med 

fasta urvalsstrategier mest lämpligt för vår studie. 

  

2.7 Analysmetod 
Analysen är utan tvekan den svåraste delen av en kvalitativ studie. Eftersom varje studie 

skiljer sig mycket åt från varandra är det omöjligt att göra en steg-för-steg guide som leder 

till samma typ av kvalitativ analys (Berg, 2004, s. 114). Det är viktigt att kunna hålla sig 

opartisk och objektiv vid analys av det data som har samlats in (Bryman, 2012, s. 284). 

Analysen byggs till stor del på kodning. Kodning är ett begrepp nära kopplat till kvantitativ 

forskning och innebär att man ger en viss verbal skala, exempelvis mindre bra till mycket 

bra, och tilldelar dem nummer för att kunna göra variablerna numeriska (Bryman, 2012, s. 

689). Inom kvalitativ forskning, vilket är den metod vi har valt att använda oss av, berör 

begreppet kodning att data bryts ned till sina komponentdelar som sedan namnges för att 

kunna ställa de mot varandra (Bryman, 2012, s. 689). 

  

Vi genomförde en kodning på samtliga av de frågor som ställdes för att dela upp de i mindre 

kategorier Kodningen har som syfte att kunna göra kvalitativ data jämförbar med varandra 

för att sätta in det i sitt sammanhang, så att respondenternas svar tydligt kan vägas av mot 

varandra (Bryman, 2012, s. 246). Kodningen kan också användas för att beskriva avsnitt 

från datamaterialet för att göra datan mer överskådlig (Tjora, 2010, s. 141). Det viktiga i 

kodningsprocessen är att tänka på vilka data som är relevanta att presentera och huruvida 
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de besvarar frågan som ställdes. Något som bör undvikas i vår studie är en så kallad 

sorteringsbaserad kodning som bygger på ett variabeltänk (Tjora, 2010, s. 144). Den sorterar 

snarare vad som pratas om i intervjun och inte om själva informationen som kommer ut från 

den. Det blir ett sätt att snabbt se vilka teman som berörs, men inte vad som sägs inom varje 

tema (Tjora, 2010, s. 144). 

  

Den kodningsmetod vi använder oss av är den så kallade textnära kodningen. Den är inte 

lämplig vid sortering av data men används när man ämnar beskriva vad som förekommer i 

intervjun för att finna information som är nyttig att använda för att peka ut intressanta 

aspekter vid en vidare analys (Tjora, 2010, s. 145). Genom en textnära kodning kan vi 

enklare skapa en översikt av det insamlade datat för att ge en överskådlig bild i hur 

respondenterna besvarar de frågor som ställs. Detta summeras i en tabell för att göra 

informationen överskådlig. Respondenternas namn byttes även ut i tabellen för att behandla 

deras identitet med största möjliga konfidentialitet. 

  

När det kommer till val om hur upplägget ska ske på analysen finns det inga tydliga direktiv 

på hur det ska gå till då det istället är relevant med forskarens egna empiriska tänkande och 

det datamaterial som ska analyseras (Yin, 2009, s. 127). Det finns olika sätt som analyser 

kan ske på och olika tillvägagångssätt. Yin (2009, s. 129) beskriver sex av dem och de är 

att; 

  

1.     Sätta information i en viss bestämd ordning. 

2.     Skapa en matris av olika kategorier och stoppa in det empiriska materialet inom de 

kategorierna. 

3.     Skapa datapresentationer i form av figurer eller grafer för att granska datat. 

4.     Ställa upp frekvensen av olika händelser i en tabell. 

5.     Undersöka komplexiteten av sådana tabeller och relationer genom att beräkna 

siffror som medelvärden och varianser. 

6.     Sätta informationen i kronologisk ordning eller använda sig av någon annan form 

av tabell. 

  

Det vi ansåg var mest tilltalande att använda som vägledning i dataanalysen är att kombinera 

punkt 1 och punkt 2. Vi håller oss inom diskussioner av de intervjuteman som behandlas 

och gör analyser inom dessa teman. 

  

2.8 Presentation av bransch 
Vår önskan med denna studie är att bidra med mer insikt i hur relationsskapande mellan 

konsumenter och företag sker för småföretag inom sällanköpshandeln. Vi vill därför se över 

de möjligheter som finns att göra studien på lokal nivå utan att ha ett för smalt utbud av 

företag att samarbeta med. Umeå är en stad med många småföretagare och en stor del som 

är inriktade mot konsumenter. Däremot önskar vi göra en mer specifik undersökning av 

kundrelationer och har dragit slutsatsen att lägga fokus på modebranschen i Umeå med 

omnejd. 

  

Det finns många små klädbutiker i Umeå som inte tillhör stora kedjor och skiljer sig till stor 

del från de andra småföretagen inom samma bransch. Därför är det av intresse att se vilken 

inverkan kundrelationer har och hur de olika butikerna aktivt arbetar med dessa. Vi väljer 

därför att exklusivt undersöka företag inom kategorin beklädnadsvaror i sällanköpshandeln. 

  

Varför det inte undersöks några småföretagare utanför Umeå kommun förklaras med att vi 

föredrar att ha en lokal anknytning till studien. Vi har dessutom förkunskap om staden 

eftersom vi vet vilka butiker som finns tillgängliga och är självständiga butiker. Om studien 



 

14 

 

skulle spridas ut för att involvera andra städer krävs väldigt mycket förarbete för att ta reda 

på vilka butiker som möjligen kan delta i studien. Av den anledningen valdes butiker inom 

Umeå kommun. 

  

Det ges inget ekonomiskt stöd från universitetet och därför fanns det heller ingen möjlighet 

för oss att besöka andra städer för att se hur andra småföretagare arbetar med kundrelationer 

och lojalitet runtom i landet då de ekonomiska tillgångarna är begränsade och att det inte 

kommer hinnas med inom den tidsram som är given för denna studie. 

  

2.9 Etiska aspekter 
Det är viktigt att ta hänsyn till forskningsetiska krav när man utför vetenskapliga studier. 

Enligt Bryman och Bell (2011, s. 137) finns det fyra huvudsakliga etiska regler att ta hänsyn 

till; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Denna studie har förhållit sig genomgående till dessa etiska principer under arbetets gång. 

Information gällande anonymitet klargjordes även för respondenterna. Anonymitet betyder 

att man inte kan urskilja namn eller andra igenkänningstecken på den intervjuade personen. 

Varje intervjuperson fick själva ta ställning till frågan om anonymitet på förhand och de 

upplystes att de när som helst kunde ändra sin inställning till ämnet. 

  

Informationskravet ämnar att undersökningens syfte, samt vilka delar som ingår i den, skall 

informeras till samtliga inblandade i studien (Bryman & Bell, 2011, s. 137). Detta krav 

uppfylls genom att vi har presenterat information gällande studiens syfte och omfattning till 

alla tilltänkta respondenter. Informationen skedde initialt genom att vi personligen besökte 

de tilltänkta respondenternas arbetsplatser och informerade om studiens syfte samt 

tillfrågade om de kunde tänka sig att delta i studien. Innan intervjutillfällena skickades 

ytterligare information angående hur intervjun skulle gå till samt var den skulle äga rum. 

  

Samtyckeskravet behandlar de rättigheter som deltagande individer har i studien. Detta 

innebär att deras deltagande är helt frivilligt och att de när som helst kan välja att avbryta 

sitt deltagande, utan att behöva någon specifik anledning till varför de väljer att avbryta 

(Bryman, 2011, s. 135). Information kring detta förmedlades i den initiala informationen 

och upprepades vid varje intervjutillfälle för att säkerställa samtycket. Det förtydligades att 

de när som helst kunde välja att avbryta intervjun samt att de kan avstå att besvara frågor 

utan att behöva ange någon speciell anledning. 

  

Konfidentialitetskravet inkluderar att de deltagandes personliga uppgifter skall behandlas 

på ett konfidentiellt sätt och att obehöriga inte får tillgång till informationen (Bryman & 

Bell, 2011, s. 137). Detta är viktigt att förmedla till intervjupersonerna att den information 

som samlas in kommer betraktas som konfidentiell och kommer endast användas för 

forskningsändamålet och inte föras vidare (Bryman & Bell, 2011, s. 137). Vi genomförde 

transkriberingen av intervjuerna i nära anslutning till intervjutillfällena och varje respondent 

tilldelades fiktiva namn som därmed försvårar identifieringen för obehöriga. Det är endast 

vi två intervjuare som haft tillgång till resultaten, och vidare har enbart nödvändig 

bakgrundsinformation använts för att vi ska kunna särskilja information eller mönster som 

anses relevanta för analys. Denna information förmedlade vi vid flertalet tillfällen både 

initialt och vid varje intervjutillfälle, för att säkerställa att informationen klargjorts på ett 

tydligt sätt. 

  

Nyttjandekravet är det sista kravet och avser att den insamlade informationen som erhålls 

vid intervjuerna endast används för studiens syfte och ändamål (Byman & Bell, 2011, s. 

137). Detta uppfylldes genom att vi enbart använt materialet för att besvara studiens syfte 

och problemformulering. Efter genomförd transkribering raderades inspelningarna från 
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samtliga enheter som filen förekommit på. Detta förmedlades även till respondenterna inför 

och efter varje intervju. 

  

2.10 Sanningskriterier 
Detta underkapitel är till för att skapa en teoretisk förförståelse om vad sanningskriterier är. 

Vad de praktiskt innebär för denna studie kommer beröras senare i kapitel 8 där vi diskuterar 

studien utifrån dessa presenterade sanningskriterier.  

 

När det kommer till samhällsvetenskapliga undersökningar finns det tre viktiga 

bedömningskriterier att hålla sig till, reliabilitet, replikation och validitet.  (Bryman, 2011, 

s. 49). 

  

Reliabilitet behandlar huruvida resultaten av en undersökning är tillförlitliga eller om de 

påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga premisser (Bryman, 2011, s. 49). Reliabilitet ska 

hjälpa befästa om ett resultat är pålitligt eller om det kan finnas tvivel på att man faktiskt 

åstadkommit att undersöka det tilltänkta ämnet. En undersökning kan anses reliabel om 

resultaten blir desamma om undersökningen skulle genomföras upprepade gånger. Om 

resultaten avviker kan det icke ses som reliabel. Detta tillämpas framförallt av kvantitativa 

forskningsansatser då de vill säkerställa att deras resultat är ett stabilt mått eller ej (Bryman, 

2011, s.49). 

  

Replikation handlar om en studies möjlighet att kunna upprepas (Bryman, 2011, s. 49). 

Ibland kan forskare vilja upprepa en tidigare studie, i syfte att till exempel undersöka om 

det tidigare resultatet inte stämmer. För att detta ska vara möjligt behöver forskare i detalj 

beskriva det tillvägagångssätt som de använt för att andra ska kunna upprepa deras studie. 

Replikationer har låg status inom det akademiska samhället och är inte särskilt vanligt 

förekommande (Bryman, 2011, s. 49). 

  

Validitet är ett sätt att bedöma om de slutsatser som antyds i en studie hänger ihop eller ej 

(Bryman, 2011, s 50). Det finns fyra huvudsakliga skillnader på validitet, och dessa är: 

mätnings-, intern-, extern- och ekologisk validitet. 

  

Mätningsvaliditet är främst relevant för kvantitativa studier och kallas ibland för 

begreppsvaliditet (Bryman, 2011, s. 50). Det ämnar att styrka att begrepp som testas 

verkligen speglar det som begreppet ämnar att beteckna, till exempel att ett intelligenstest 

verkligen mäter intelligens och inte någonting annat. 

  

Intern validitet behandlar frågor som gör kausalitet (Bryman, 2011, s. 50). Således huruvida 

en slutsats som rymmer ett kausalt förhållande mellan två eller fler variabler är pålitlig eller 

ej. Till exempel om vi påstår att variabel x orsakar y, kan vi då vara helt säker på att det 

verkligen är x som ger upphov för orsaken eller kan det finnas någonting annat som orsakar? 

  

Extern validitet ämnar täcka huruvida resultaten från en undersökning kan generaliseras och 

användas utöver det specifika undersökningsområdet (Bryman, 2011, s. 51). Detta är viktigt 

att tänka på när man gör urval av respondenter för en studie. 

  

Då syftet med denna studie är att undersöka hur företag uppfattar och arbetar med 

kundrelationer genom att genomföra kvalitativa semistrukturerade intervjuer, är det viktigt 

att vi behandlar dessa aspekter med uppmärksamhet. Detta genom att genomföra urvalet av 

respondenter med noggrannhet samt att i minsta möjliga mån ingripa på den naturliga 

sociala miljön där verksamheterna är aktiva. Den interna validiteten kan ses som en styrka 
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för kvalitativa undersökningar om de utvecklade teoretiska idéerna överensstämmer med 

forskningens observationer (Bryman, 2011, s. 352).  

 

2.11 Alternativa kriterier för kvalitativa undersökningar 
Betydelsen av dessa kriterier mellan forskare går isär. Bryman (2008, s. 76) påpekar att 

forskning med ett kvantitativt synsätt ofta lyfter fram dessa som viktiga, medan de med 

kvalitativt tenderar att tona ned betydelsen. Anledningen till detta är reliabilitet och validitet 

kan tendera att framställa det som möjligt att det finns en absolut bild av den sociala 

verkligheten (Bryman, 2011, s. 354).  Då vi ämnar göra en förklarande fallstudie är det 

viktigt att ha detta i åtanke, då just fallstudier varit uppmärksammat angående detta. Kritiken 

har fokuserat på svårigheten att kunna presentera en representativ generalisering baserat på 

enstaka fall. Bryman (2011, s. 353) presenterar några alternativa kriterier som kan användas 

vilka är mer anpassade mot kvalitativ forskning. Dessa är i grunden ändringar av de tidigare 

begreppen, som medför bättre anpassning för kvalitativa studier. De kriterier han föreslår är 

tillförlitlighet och äkthet (Bryman, 2011, s. 353). 

  

Tillförlitligheten har fyra delkriterier som alla motsvarar delar i kvantitativ forskning; 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet, möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011, 

s. 354). Dessa motsvarar intern och extern validitet, reliabilitet samt objektivitet.   

  

Trovärdigheten belyser att det kan finnas många olika beskrivningar av en social verklighet, 

och att det därför är forskarens beskrivning som bestämmer hur acceptabel den kan anses 

vara (Bryman, 2011, s. 354). Detta görs genom att man säkerställer att forskningen 

genomförs i enlighet med de regler som finns samt att man rapporterar resultaten man 

framställer till de berörda personerna i studien, som därefter kan konfirmera att 

uppfattningen är korrekt. Detta kan jämställas med triangulering (Bryman, 2011, s. 355). 

  

Överförbarhet handlar om att man tydligt redogör detaljer som forskningen berör, detta för 

att förtydliga för andra personer hur processen har sett ut. Med hjälp av detta kan 

utomstående personer enklare bedöma huruvida resultaten kan anses överförbara till andra 

områden (Bryman, 2011, s. 255). Eftersom en kvalitativ forskning ofta innebär en intensiv 

studie på mindre grupper med liknande egenskaper, tenderar resultaten att fokusera på 

kontextuellt unika situationer och betydelser av det område som undersöks (Bryman, 2011, 

s.255) Därför är det viktigt att redogöra sitt tillvägagångssätt på ett tydligt sätt som 

möjliggör för granskning eller vidare forskning. 

  

Pålitligheten kan anses vara motsvarigheten till reliabiliteten, som framställs vara viktigt 

inom kvantitativ forskning (Bryman, 2011, s. 255). Genom att tydligt redogöra 

forskningsprocessens alla delar skapar man förutsättning för kritisk granskning från 

utomstående parter som kan agera ett validitetsverktyg. Denna form har fått kritik gällande 

att det kräver mycket från de utomstående granskarna att analysera den data som genereras 

och därigenom kunna ge utlåtanden. 

  

Att kunna styrka och konfirmera handlar om att säkerställa att den samhälleliga forskningen 

som utförts har genomförts enligt god tro (Bryman, 2011, s. 355). Med andra ord ska det 

vara tydligt att forskaren inte medvetet låtit personliga värderingar och teoretiska 

inriktningar påverka studiens utförande eller slutsatstagande. 

  

Då vi ämnar att genomföra studien med kvalitativ inriktning är detta viktiga aspekter för oss 

att förhålla oss till. Vi är medvetna om att våra personliga värderingar kan komma att 

påverka studiens utförande och vi ska göra vårt yttersta för att minimera den påverkan den 
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kan medföra genom att förhålla oss till de samhällsvetenskapliga metoder och regler som 

finns att tillgå. 

  

I de allra flesta kvantitativa studier finns ett mål om generaliserbarhet, där deras data leder 

till svar som kan appliceras inom ett större område (Silverman, 2006, s. 303). Denna 

möjlighet till generalisering kommer från att stickprovsurvalet är slumpmässigt utfört och 

att sagda stickprov har en bas som är stor nog för att göra generaliserbar (Silverman, 2006, 

s. 304). Vid utförandet av kvalitativa studier är sådana metoder tyvärr otillgängliga. Dels 

för att urvalet oftast sker enligt det som finns tillgängligt för syftet, exempelvis en väldigt 

specifik bransch eller dylikt, och för att insamling av sådana datamängder, för att kunna 

göra en kvantitativ generalisering, skulle ta otroligt mycket tid och resurser (Silverman, 

2006, s. 304). 

  

Implikationerna av generaliserbarhet inom kvalitativ forskning har resulterat i olika läger. 

Stake (1994 refererad i Silverman, 2006, s. 304) påstår exempelvis att vid utförande av 

fallstudier finns ingen önskan om att göra resultatet generaliserbart, utan det handlar mer 

om att förklara och beskriva en liten del av ett fenomen eller händelse. Andra påstår att det 

är eftersträvansvärt att det ska finnas någon form av generaliserbarhet inom kvalitativ 

forskning och fallstudier (Silverman, 2006, s. 304). 

  

Flyvbjerg (2006) har konstruerat fem punkter på de missförstånd som har skapats om 

fallstudier där det förklaras att det finns möjlighet för att kunna generalisera datat från 

kvalitativa studier. Exempelvis ger fallstudier ofta insyn i människors beteenden i vissa 

givna situationer. Utöver det beskrivs också hur en fallstudie kan leda till förkastandet av 

ett annat generellt antagande, till exempel observationen av en svart svan leder till att det 

går att falskförklara antagandet om att alla svanar är vita. Med det menar Flyvbjerg (2006, 

s. 226) att ett fall som går mot normen, och det antagna beteendet, kan bryta antagandet om 

generalisering. Studien kan till exempel gå in på djupet för att upptäcka att en till synes vit 

svan i själva verket är svart. Kvantitativa studier ämnar ofta att undersöka hur något ställer 

sig mot en hypotes medan kvalitativa studier vill undersöka hur vissa saker är och varför 

vissa fenomen uppstår (Silverman, 2006, s. 305). Med det som bakgrund kan det 

argumenteras att forskaren inte försöker bekräfta sin teori i fallstudier, men istället 

upptäcker att vissa fenomen som ansågs korrekta i själva verket inte är det (Flyvbjerg, 2006, 

s. 228). 

  

Vilken typ av studie som utförs spelar förstås också roll för generaliserbarheten. Om det 

finns ett intresse för att ta reda på hur ett utdöende språks grammatik fungerar kan en 

deltagare i studien räcka för att ge underlag (Silverman, 2006, s. 306). Även om alla 

fallstudier inte är generaliserbara är det värt att notera att mycket av det vi ser som sanningar 

inom samhällsvetenskapen är till stor del baserade på enstaka fallstudier (Silverman, 2006, 

s. 306). 

 

2.12 Källkritik 
I denna studie har vi använt oss av en narrativ litteraturgenomgång. Bryman & Bell (2017, 

s. 121) beskriver det som att med ett öppet synsätt samla in stora mängder material för att 

använda sig av. Detta har gjorts genom att söka efter litteratur inom det valda ämnet med ett 

öppet sinne, och vidare identifiera författare och studier som anses lämpade för vidare 

användning. Till största del har vi använt oss av böcker och material funna via Umeå 

universitetsbibliotek samt databaser kopplade till biblioteket. Vi har även använt oss av 

Google Scholar för att hitta ytterligare vetenskapliga artiklar att använda i studien. De 

vetenskapliga artiklar som använts har noggrant granskats och vi har endast använt oss av 

artiklar som granskats av andra forskare. Den litteratur som använts i studien har fokuserat 
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på begreppet relationer och vidare från den sökningen har andra begrepp som lojalitet, 

service och relationsmarknadsföring identifierats.  

 

Det finns en risk med att en del av den litteratur som används anses vara gammal och 

möjligtvis utdaterad, men majoriteten tillhör det som utgör grunden för den kunskap som 

finns idag då service management, kundrelationer och kundlojalitet är begrepp som växte 

fram under början av 1990-talet (Möller & Halinen, 2000, s. 29). Att använda oss av de 

begrepp som utgör kärnan från vår kunskap från ursprungskällan anser vi därför är lämpligt, 

då vissa begrepp tenderar att förvrängas eller omformuleras i olika riktningar med tiden. 

Exempelvis är källor som Gummesson och Grönroos återkommande i studien. Detta för att 

de anses vara pionjärer inom relationsmarknadsföring och service management, vilket är 

studiens huvudsakliga ämnesområde. 

 

Det är viktigt att vara självkritisk när en kvalitativ metod används då felkällor lätt uppstår 

under intervjutillfället (Backman, 2008, s. 59). Intervjuarens ålder, sociala bakgrund och 

kön är faktorer som kan komma att influera respondentens svar negativt genom något som 

kallas intervjuar- effekten, men genom generell medvetenhet, tidigare upplevelser och 

kommunikationsfärdigheter kan intervjuaren få respondenten att känna sig bekväm och 

samarbetsvillig, vilket kan begränsa intervjuar- effekten (David & Sutton, 2016, s. 248). 

Därför är det noterat att givet den bakgrund vi som författare har kan vi inte med säkerhet 

säga att de frågor vi ställt eller intervjuer vi hållit har varit fullt uttömmande och gett all den 

information vi önskat, men att vi har försökt förebygga detta genom att samla på oss 

information och vara extra medvetna om att våra tidigare erfarenheter kan ha påverkat hur 

vi ställer frågor. 

  

Eftersom intervjuerna är semistrukturerade kan vidare frågor ha uppstått vid ett senare 

intervjutillfälle som också hade gynnat de tidigare intervjuerna. Vi är även medvetna om att 

givet vår tydliga inriktning i våra studier har vi en stark anknytning till service och ställer 

gärna frågor som är av sådan natur när möjligtvis frågor av annan natur hade varit mer 

önskvärt och lättare besvarat den ställda frågan. 

  

Givet att vi utför studien med ett fenomenologiskt perspektiv tillkommer en del problematik. 

Att genomföra fenomenologiska intervjuer kräver stor erfarenhet, tålamod och färdighet för 

att svaren ska bli uttömmande och tillräckliga för studien, något som är väldigt utmanande 

för oerfarna forskare (Creswell & Poth, 2018, s. 173). Då vi är relativt oerfarna av att 

genomföra empiriska studier och intervjuer finns det en möjlig felkälla i att någon betydligt 

erfarnare hade fått fram ett annat resultat än vi, givet att denne hade vetat hur frågorna skulle 

ställas. Även om vi vet om att vi bör vara medvetna hur vi beter oss och intervjuar säger 

Silverman (2006, s. 112) att det inte krävs några specifika färdigheter för att kunna utföra 

en intervju bra och att det inte finns en typ av intervjustil som är bäst. 

  

Trots att de öppna frågor som ställdes ger en rad fördelar bör det även ses över de nackdelar 

som finns med att ha öppna frågor. De flesta svar vid öppna frågor behöver genomgå en 

form av kodning (Bryman, 2012, s. 244), vilket leder till en risk av att svaren tolkas fel. 

Denna typ av felkälla har vi försökt förebygga genom att, under intervjuns gång, försöka 

summera för respondenten vad vi upplevde att kärnan av svaret var för att ytterligare kunna 

ge en bild av det som verkligen sades, så att inget försvinner vid tolkningen eller 

avkodningen (Bryman, 2012, s. 244). Mycket kräver även något som kallas efterkodning 

och innebär att vi inte kan avkoda svaren och föra samman dem förrän alla svar är insamlade. 

Vid efterkodning kan det dyka upp svarskategorier som vi inte var beredda på. 
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Det finns även två problem med kvalitativa intervjuer. Den första är att det är svårt att få 

fram fakta på varför vissa val görs eller saker sker (Silverman, 2006, s. 117). Informationen 

kommer på ett eller annat sätt förändras när den återberättas. Det andra problemet är att 

intervjuer inte går in på direkt om människors upplevelser utan snarare indirekta 

representationer av dessa upplevelser (Silverman, 2006, s. 117). Intervjuaren kommer inte 

in i respondentens huvud och får inte den exakta bilden av det som upplevdes, vilket leder 

till att även sådan information förvrängs.  

 

2.13 Sammanfattning metod 
I denna studie har vi valt att anamma ett konstruktionistiskt och fenomenologiskt perspektiv 

med deduktivt angreppssätt. Studien utfördes med en kvalitativ utgångspunkt med 

användandet av förklarande fallstudier. Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade 

intervjuer med oss båda tillsammans som spelades in och transkriberades i efterhand. Svaren 

kategoriserades sedan och sammanställdes i ett kalkylark för att kunna jämföra de givna 

svaren från respondenterna, presenterat i tabeller. 
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3.0 Teori 
I vår studie vill vi undersöka hur småföretag inom sällanköpshandeln av beklädnadsvaror 

i Sverige uppfattar och använder sig av kundrelationer för att bibehålla en lojal kundbas. I 

följande kapitel kommer vi inledningsvis att förklara vad relationer innebär och sedan 

beskriva de viktiga teorier som berör begreppet relation. Teorier som behandlas rör 

ämnena relationer, lojalitet, relationsmarknadsföring och service. 

 

3.1 Relationsskapande 
I denna del av teoriavsnittet presenterar vi olika forskares syn på relationsskapande, detta 

för att framföra en större förståelse vad en relation mellan företag och kund kan medföra 

samt vad för problematik som kan uppstå. Då syftet med studien är att undersöka hur företag 

arbetar med kundrelationer är det viktigt att få en bred insyn i vilka olika sätt begreppet kan 

beskrivas. 

 

3.1.1 Relationer 
Samhället idag är uppbyggd av relationer och är en del av den mänskliga naturen, var vi än 

vänder oss är vi omgivna av relationer såsom familj, släkt, vänner, arbete etc. Det är lätt att 

påstå att ett företag har en relation med sin kund. Men det är sällan företaget faktiskt har 

vetskap om relationen skapades eller ej, om det inte finns något tydligt påtagligt som påvisar 

att en relation är etablerad mellan kund och företag (Grönroos, 2008, s. 47). Några av de 

exempel som går att använda sig av för att påvisa att en relation har skapats mellan kund 

och företag kan definieras av en kund som gör upprepade köp hos företaget, att kontinuerlig 

kontakt upprätthålls eller till och med att företaget ligger i nära anslutning till kunden 

geografiskt (Grönroos, 2008, s. 48). Relationer kan se ut på väldigt många olika sätt, men 

grunden för vad som utgör relationen är densamma; När kunden känner en koppling till 

företaget har en relation skapats, men det är inte endast kunden som ska uppleva att det finns 

en koppling utan det gäller även företaget (Grönroos, 2008, s. 49). 

  

Gummesson (2002, s. 19) hävdar att relationer är en viktig byggsten inom 

relationsmarknadsföring och att en relation definieras som ömsesidigt interagerande mellan 

minst två parter med syfte att skapa värde för båda parter. Detta kan leda till att bägge parter 

motiveras att anstränga sig för att upprätthålla och bibehålla relationen då bägge känner att 

de erhåller värde av detta. Sawhney & Zebin (2002, s. 317) menar att relationer kräver 

investeringar från alla parter, och dessa investeringar är svåra att överföra till någon annan 

och detta innebär att de således är låsta till medlemmarna av den relationen. Att försöka 

överföra de investeringarna skulle vara kostsamt och medföra en förlust av de uppbyggda 

fördelarna relationen medfört. Relationsbyggande aktioner ämnar upprätta långvariga 

relationer som genererar värde över tid, men utbyten i form av värde förekommer i alla typer 

av relationer även kortlivade och flyktiga sådana (Day, 2000, s. 24). 

  

Day (2000, s. 24) menar att relationer är en pågående process med ömsesidiga åtaganden 

som görs i syfte att erhålla långsiktiga fördelar. Vidare säger Day (2000, s. 24) att relationer 

kan ha olika karaktär och att parterna kan prestera olika mycket för att upprätta och bibehålla 

relationen. Han förklarar relationer som ett spektrum som går från en genomförd transaktion 

till en långsiktig ömsesidig relation. Den första delen i spektrat speglar tillfälliga och 

anonyma transaktioner där den ena parten erhåller mer värde på bekostnad av den andre 

som tvingas anpassa sig efter de förutsättningar som framställs. Den andra delen innefattar 

relationer som har sociala kopplingar.  

 

Det är här som ett värdeskapande utbyte börjar ta form genom att företagets fokus skiftar 

från att försöka rekrytera nya kunder till att arbeta för bibehållande av redan befintliga. 

Företaget försöker erhålla kunskap och förståelse för kundernas förändrade behov, samt 
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krav, för att kunna erbjuda ett skräddarsytt erbjudande som matchar deras preferenser, som 

ska fungera som incitament för fortsatt handlande hos ett specifikt företag (Day, 2000, s. 

25). Detta ska slutligen leda till den tredje delen som innebär relationsbaserade utbyten, där 

kunden upplever en starkare relation som är mer fördelaktig än andra tillgängliga relationer. 

Detta kan liknas vid Oliver (1999, s. 35) som beskriver resultatet av en lyckad relation är 

att upplevelsen känns fulländad i jämförelse med andra tänkbara relationer. 

 

Vi har valt att inte definiera vad relationer innebär för denna studie då vi inte vill att 

intervjuguidens frågor färgas av den definitionen vid intervjutillfället. Detta kapitel är till 

för att belysa att begreppet är mångfacetterat och inte för att mynna ut i en definition som 

är närvarande i hela arbetet. 

 

3.2 Relationsmarknadsföring 
Vid relationsbyggande finns oftast ambitionen att behålla befintliga kunder och stärka 

banden mellan aktörerna (Storbacka et. al., 1994, s. 22). Detta har gjort att 

relationsmarknadsföring har skapats som en gren från transaktionell marknadsföring och 

har ett annorlunda synsätt från fokus på att se till att kunden köper varor eller tjänster till att 

kunden har en vilja att handla hos företaget (Möller & Halinen, 2000, s. 32). 

Relationsmarknadsföring ämnar att involvera och integrera leverantörer, kunder och andra 

partners in i en firmas marknadsförings- och utvecklingsaktiviteter (Shani & Chalasani, 

1992, s. 34). Relationsmarknadsföring som disciplin har växt anmärkningsvärt under de 

senaste 25-30 åren och har kommit att bli en etablerad och välkänd marknadsföringspraktik 

(Sheth, 2017, s. 9). Begreppet är dock inget helt nytt fenomen som tillkommit de senaste 30 

åren, utan det är mycket äldre än så. Grönroos (2008, s. 42) delger anekdoter och berättelser 

om tydliga exempel på relationsmarknadsföring som sträcker sig tillbaka till det gamla 

Kina. Definitionen av gamla kina med årtal är inte given, men det kan antas att det handlar 

om åtminstone flera århundraden sedan. 

  

Förekomsten av det vi idag kallar för relationsmarknadsföring fanns i stor utsträckning fram 

till strax innan den industriella eran kom (Sheth & Pravatiyar, 1995, s. 397).  Efter och under 

den industriella eran var fokus primärt på transaktioner mellan företag och kund, och inte 

på relationen mellan dessa två parter (Sheth & Pravatiyar, 1995, s 398). Det handlade om 

att sälja i så stor grad som möjligt och tillgodose en masskonsumtion. 

  

Enligt Gummesson (2002, s. 44) finns det huvudsakligen tre olika typer av relationer som 

omfattas av relationsmarknadsföring; marknadsrelationer, megarelationer och 

nanorelationer. Marknadsrelationer innefattar kunder, konkurrenter, leverantörer och 

återförsäljare. Megarelationer behandlar relationer med politiker, media och myndigheter. 

Och slutligen handlar nanorelationer om de interna relationerna som hanteras inom 

företaget. Då syftet med denna studie är att undersöka företagens uppfattning av 

kundrelationer och lojalitet, kommer vi främst att behandla marknadsrelationsaspekten, utan 

att utesluta de andra. 

  

Anledningen till varför en kund vill ingå en relation med ett företag kan bero på många olika 

aspekter. Gwinner, Gremler & Bitner (1998, s. 101) belyser tre fördelar som kunder kan 

uppleva genom en relation med ett företag. Den första fördelen är förtroende, vilket menar 

att kunden har tillförlitlighet gentemot företaget. Genom att kunden har en förkunskap och 

förväntan gentemot företaget angående produkter och tjänster, upplever de därigenom 

mindre ångest och risker med att konsumera från det företaget. Sociala fördelar är den andra 

fördelen och innebär att kunden gynnas av att en typ av vänskap skapats mellan kunden och 

företaget. Detta innebär att företaget erhåller kunskap om kunden och kan således stärka 

relationen med kunden då denne har en bättre förståelse för kundens behov.  Den sista 
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fördelen är fördelar med särbehandling, som innebär att kunden erhåller en speciell 

behandling som skiljer sig från övriga kunder. Detta kan innefatta särskild service eller 

prisreduceringar som ligger till fördel för kunden. Denna fördel är den som visat sig vara 

mest värdefull för kunder, oavsett bransch (Gwinner et al., 1998, s. 109). 

  

Relationsmarknadsföring innebär sammanfattningsvis ett företags strävan efter långsiktiga 

lönsamma relationer med sina kunder. Relationen skall ses som ett långsiktigt tänk och 

möjliggöra fördelar som gynnar bägge parter i längden. Detta är den största 

differentieringen gentemot traditionell transaktionsinriktad marknadsföring som strävar 

efter en kortsiktig ekonomisk vinning för företaget.    

 

3.2.1 Word of mouth 
Word of mouth är ett begrepp som kan beskrivas som informationsspridning mellan 

framförallt två eller flera parter. Grönroos (2008, s. 294) menar att word of mouth- 

kommunikation ofta ger en större effekt än en planerad kommunikation, eftersom det är en 

individ som med egna ord förmedlar sin egen upplevelse om ett företag och blir således en 

objektiv informationskälla. Vidare menar han att en stark relation mellan en kund och ett 

företag kan utveckla referensbindningar som leder till att den kunden vidare rekommenderar 

företaget till sina vänner, kollegor, familj et cetera, och bjuder således in nya potentiella 

kunder att uppleva tjänsteutbudet. Dessa kunder blir en slags ambassadör för företaget och 

sprider information om företagets tjänster och utbud. Positiv ryktesspridning är en faktor 

för ökad tillväxt, och därmed kan positiv word of mouth ses som positivt ur ett 

lönsamhetsperspektiv (Grönroos, 2008, s. 294). Kunder som haft en långvarig relation med 

ett företag, förmedlar i större utsträckning information som handlar om service och kvalitet, 

snarare än pris (Grönroos, 2008, s. 294). Då syftet med denna studie är att undersöka hur 

företag arbetar med kundrelationer, är word of mouth av intresse att behandla huruvida de 

är något som aktivt läggs fokus på.  

 

3.2.2 Intern marknadsföring 
För att uppnå en framgångsrik relationsmarknadsföring krävs det att organisationen har en 

utarbetad verksamhet som erbjuder och hanterar ett tjänsteerbjudande (Grönroos, 2008, s. 

47). Det måste utformas interna processer som möjliggör för företaget att betjäna kunder 

samt producera och leverera ett totalt tjänsteerbjudande. Företagens arbete med 

relationsmarknadsföring är till stor del beroende av deras personal (Grönroos, 2008, s. 47). 

Deras engagemang, attityder och prestationer är det som kunderna främst möter i deras 

interaktioner med företaget. För att nå framgång måste således företagen lyckas motivera 

sin personal och få dem känna sig tillfreds och engagerade att arbeta med denna strategi. 

Därför är det viktigt att företaget har en välorganiserad och kontinuerlig intern 

marknadsföringsprocess (Grönroos, 2008, s. 47). 

  

Den interna marknadsföringen har växt fram för att säkerställa att företagets externa 

marknadsföringsprogram är genomförbara, genom att de anställda förstår och accepterar de 

planerade aktiviteterna (Grönroos, 2008, s. 366). Om inte de anställda på ett företag 

upplever en förståelse mot ett företags strategi kan det skapa en bristande motivation som i 

sin tur leder till att företaget inte når framgång med sina aktiviteter. En framgångsrik intern 

marknadsföring ökar således chanserna för att den externa marknadsföringen ska lyckas 

bättre. För att uppnå detta behöver det finnas styrning och stöd från ledningspositioner i 

företaget, samt att de värnar om goda relationer med sina anställda oavsett position i 

företaget (Grönroos, 2008, s. 366). Dessa relationer främjar ett serviceinriktat och 

kundfokuserat tänk hos personalen, och detta ska även genomsyra hela företagets 

organisation och fungera som ett bevis mot den externa marknaden (Grönroos, 2008, s. 

367). 
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Intern marknadsföring kretsar ofta kring två typer av ledningsprocesser, attitydsstyrning och 

kommunikationsstyrning (Grönroos, 2008, s.369). Attitydsstyrning handlar om att företag 

försöker styra och vägleda de anställdas attityder och benägenhet till kundmedvetenhet och 

servicetänk. Den utgör den största delen av den interna marknadsföringen som strävar efter 

att skapa konkurrensfördelar. 

  

För att lyckas med detta behöver chefer, arbetsledare och annan stödpersonal erhålla 

information för att i sin tur kunna utföra de uppgifter som deras positioner ansvarar för. Det 

måste också finnas möjlighet att kommunicera med ledningen på ett effektivt sätt för att 

kunna förmedla sina behov, krav och åsikter som kan förbättra företagets prestation och 

tillfredsställa kundernas förväntningar. Det är detta som kallas för kommunikationsstyrning. 

  

En framgångsrik intern marknadsföring kräver att både attitydsstyrning och 

kommunikationsstyrningsstöd är väl fungerande (Grönroos, 2008, s.369). Medan 

attitydsstyrning är mer en kontinuerlig process, kan kommunikationsstyrningen ses som en 

mer tillfällig process som kan användas vid lämpliga tidpunkter. De två aspekterna är 

sammanflätade och kräver att de båda används på ett fullvärdigt sätt för att förse personalen 

med fullständiga resurser att utföra sitt arbete på bästa sätt. 

 

3.2.3 Empowerment 
Nära förknippat med intern marknadsföring är empowerment. Det innebär att man skapar 

frihet och möjligheter för den interna personalen att handla och fatta egna beslut. Om 

kundkontaktspersonal har befogenhet att själva agera och fatta beslut efter egen förmåga i 

problematiska situationer, kan det bidra till en förbättrad kundkontakt och kan således bidra 

till att skapa bättre relationer med sina kunder (Grönroos, 2008, s. 382). Vidare menar 

Grönroos (2008, s. 382) att det bör finnas fastställda gränser och avskiljningar för 

personalens befogenhet, detta för att förhindra beslut till exempel där stora summor pengar 

eller juridiska missförstånd är involverade blir behandlad inkorrekt. Handlingsfrihet för 

personalen kan öka personalens arbetstillfredsställelse som vidare har en positiv inverkan 

på deras prestation med kundkontakt. 

  

För att uppnå en positiv effekt av empowerment krävs det att ledningen ger bra stöd till sin 

personal. Om inte ledningen ger sitt stöd kan effekten bli negativ och bidra till en sämre 

tillfredsställelse bland de anställda (Grönroos, 2008, s. 383). Förutom ledningsstöd behöver 

även personalen erhålla rätt kunskap och färdigheter för att kunna hantera olika situationer 

som kan uppstå. Detta är också något som ledningen ska förse dem med, och med hjälp av 

tekniskt stöd kan detta underlätta processen. Tekniskt stöd kan innefatta stödpersonal, 

stödsystem, teknik och databaser som personalen enkelt kommer åt vid behov. 

 

3.2.4 Varumärkesimage 
Ett varumärke definieras av ett namn, ett tecken, en symbol eller annat särdrag som på ett 

tydligt sätt särskiljer en säljares produkt eller tjänst från andra säljares (Bennett, 1995, s. 

27). Vidare expanderas tanken om varumärke, som tillhör det rent materiella till 

varumärkesimage, och behandlar de tankar som kunden har om ett varumärke (Grönroos, 

2008, s. 315). Grönroos (2008, s. 318-139) tillhandahåller en definition där 

varumärkesimage identifieras som; 

  

“Ett varumärke skapas i varumärkesrelationer som befinner sig i ständig utveckling där 

kunden skapar sig en särskiljande bild av en fysisk vara, tjänst eller lösning som innehåller 

varor, tjänster, information och andra element, utifrån alla de möjliga sorters 

varumärkeskontakter som kunden exponeras för.” 
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Varumärkesrelation är den relation en kund har till varumärket i fråga och 

varumärkeskontakt är inom vilka medier kunden kommer i kontakt med sagda varumärke 

(Grönroos, 2008, s. 316). Dessa kan till exempel vara genom reklam, personligt bemötande, 

word of mouth, evenemang, chattforum, återvinning av förpackningsmaterial eller utseende 

på fysiska varor, för att nämna några (Grönroos, 2008, s. 316). All form av kontakt med ett 

varumärke, antingen fysisk, verbal eller genom annat medium, är en del av 

varumärkeskontakten. 

  

Företag har lärt sig att de immateriella tillgångarna, eller intellektuella kapitalet, är viktiga 

för dem, i lika hög grad som de materiella (Grönroos, 2008, s.23). Bland de intellektuella 

kapitalet finns även varumärket. Att hantera sitt varumärke på rätt sätt är viktigt oavsett 

vilken marknad organisationen, som innehar märket, finns på (Keller & Lehman, 2006, s. 

754). Keller & Lehman (2006, s. 740) förklarar vidare att varumärket är en av företagets 

viktigaste intellektuella tillgångar. Intellektuella tillgångar speglar ett företags verkliga 

värde och konkurrensfördelar på marknaden (Nandan, 2005, s. 264). 

  

Varumärkets betydelse för småföretag är inte mindre, men det är mycket svårare för sådana 

företag att ha någon form av varumärkesorientering då de i många fall arbetar med en 

överlevnadsmentalitet och sköter kortsiktig försäljning för att kunna gå runt (Hirvonen & 

Laukkanen, 2014, 41). 

  

Aggarwal (2004) argumenterar för att det finns två huvudsakliga typer av relationer som 

kunder kan ha gentemot ett varumärke, nämligen utbytesrelation, där fördelar ges till en part 

för att i sin tur få något tillbaka, och gemensamma relationer, där fördelar ges från en part 

för att visa omtanke för andras behov. Däremot är det viktigt att poängtera att gemensamma 

relationer inte är gratis och kan kräva stort ekonomiskt underhåll för att bibehålla en sådan 

typ av relation till ett varumärke (Aggarwal, 2004, s. 100). 

  

Relationen till ett varumärke avgör också lojaliteten till ett varumärke och i hur stor 

utsträckning kunden är trogen ett visst företag. Kundlojalitet är ett centralt begrepp inom 

relationsmarknadsföring. 

 

3.3 Kundlojalitet 
I detta avsnitt behandlas teorier som avser kundlojalitet, lojalitetsprogram och illojala 

beteenden. Dessa ger gemensamt en bredare förståelse för effekterna som lojalitetsskapande 

aktiviteter kan generera.  

 

3.3.1 Definitioner av kundlojalitet 
Begreppet kundlojalitet är ett centralt begrepp som förekommer i samband med att företag 

utarbetar strategier för arbete med att behålla befintliga kunder och kan tolkas som ett mått 

på ett företags förmåga att generera värde för dess kunder (Blomqvist et al., 2004, s. 33). 

Kundlojalitet beskrevs till en början som ett beteende och förenklades till att kännetecknas 

av upprepad konsumtion. Det har senare erkänts att även attityder har en betydande influens 

på lojalitet (Ball, Coelho & Machás, 2004, s. 1273). Ganesh et. al. (2000, s. 71) menar att 

det finns två sorters kundlojalitet, aktiv och passiv lojalitet. Aktiv lojalitet karaktäriseras av 

att kunden har ett proaktivt beteende och avsikter som kräver medveten ansträngning. Dessa 

kunder har en intention att konsumera samt sprider en positiv word-of-mouth. Den passiva 

lojaliteten å andra sidan har en okänslighet gällande konkurrerande priser samt har en 

mindre benägenhet att vara illojala. 

  



 

25 

 

Det sker ofta en särskiljning mellan beteendemässig och attitydmässig lojalitet (Ball et.al., 

2004, s. 1273). Den beteendemässiga lojaliteten karaktäriseras av upprepade transaktioner 

och kan med observerbara metoder enkelt mätas och kvantifieras. Vidare benämns en 

upprepad benägenhet att konsumera ett specifikt märke även som en beteendemässig 

lojalitet. Denna form utgår från ett marknadsfokus och kontentan är att upprepade köp leder 

till upprepad tillfredsställelse och kan inte anses bero på känslomässiga anknytningar till en 

vara eller tjänst (Moore & Sekhon 2005, s. 628). Vidare forskning har visat att en 

koncentration på beteendemässig lojalitet kan vara missvisande, då det förekommer 

konsumenter som av olika anledningar tvingas till upprepade köp av samma vara eller tjänst 

(Moore & Sekhon, 2005, s. 628). Detta innebär att beteendemässig lojalitet inte kan ses som 

ett mått på sann lojalitet. 

  

Ball et. al. (2004, s. 1273) definierar attitydmässig lojalitet som en positiv effekt av 

relationen och en positiv inställning för möjligheten till en fortsatt relation. Fokus ligger på 

den mentala processen som bygger lojalitet, såsom positiv inställning, engagemang, 

föreställningar och känslor till samt sannolikheten att rekommendera vidare en vara eller 

tjänst. Konsumentens positiva inställning till en vara eller tjänst karaktäriserar en 

attitydmässig lojalitet, snarare än konsumtion av varan (Ball et. al., 2004, s. 1273). 

Lojaliteten mäts enklast med frågeformulär som är en tidskrävande och något komplicerad 

metod. I och med att den attitydmässiga lojaliteten är en funktion av kundens egen 

inställning, blir den subjektiv, vilket medför svårigheter att på ett rättvist sätt mäta denna 

lojalitet. 

  

Att urskilja den beteendemässiga lojaliteten från den attitydmässiga är problematisk då den 

förstnämnda är en del av den sistnämnda. Ofta beror upprepade köp på en positiv inverkan 

som genererar en önskan om vidare köp och fortsatt relation (Ball et al., 2004, s. 1273). 

Företag som fokuserar på ett arbete med beteendemässig lojalitet arbetar för att skapa 

förutsättningar för att kundens köpbeteende ska förstärkas (Moore & Sekhon, 2005, s. 628) 

Medan företag som främst tillämpar arbete med attitydmässig lojalitet framförallt fokuserar 

på att skapa goda relationer med kunderna.  

 

3.3.2 Lojalitetsprogram 
Företag kan använda sig av lojalitetsförande marknadsföringsaktiviteter som innebär att 

man söker kundnöjdhetskapande interaktioner med sina kunder. Denna 

marknadsföringsstrategi ämnar stärka en kunds lojalitet gentemot företaget över tid. Dessa 

aktiviteter bör ha en lyhördhet mot kunden och dennes åsikter, för att i största möjliga mån 

svara på dennes förväntningar. Ett sätt att skapa lojalitet är genom användning av 

kundlojalitetsprogram, dessa kan även benämnas som kundklubb och bonusprogram. Dessa 

program eller aktiviteter är ett sätt för företag erbjuda sina kunder lojalitetsbelöningar 

(Söderlund, 2001, s. 130), och ämnar att skapa och utveckla långsiktiga relationer med sina 

kunder. Ett företags lojalitetsaktiviteter kan te sig på väldigt många olika sätt och kan med 

fördel kombineras genom flertalet olika aktiviteter i form av nyhetsbrev, kundklubbskort, 

poängbonus och kund-till-kund aktiviteter som integrerar konsumenterna med varandra som 

kundklubbskvällar (Söderlund, 2001, s. 157). 

  

Att lyckas erhålla lojala kunder kan medföra att företag har möjlighet att lägga resurser på 

att utveckla och förbättra andra delar av verksamheten (Rowley & Dawes, 2000, s. 538). 

Rowley & Dawes (2000, s 539) menar också att företag istället för att ständigt söka nya 

kunder, i större utsträckning kan lägga sina ekonomiska resurser på att förbättra sina 

befintliga kundrelationer. Andra fördelar som kan uppstå är att kunden blir mindre 

priskänslig, då de uppskattar företaget och dess verksamhet snarare än priset vilket kan 

medföra en ökning av positiv ryktesspridning (Uncles et al. 2003, s. 303). 
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Lojalitetsprogrammen är generellt inriktade mot att erbjuda värdetillägg eller monetära 

rabatter. Belöningsprogram erbjuder konsumenter att uppnå olika typer av belöningar som 

baseras på deras köpfrekvens och konsumtionsvolym (Gomez, Arranz & Cillán, 2006, s. 

387). Grundtanken är att företag försöker bygga varaktiga relationer med sina kunder genom 

att erbjuda förmånliga erbjudanden som ska generera återkommande kunder. Blomqvist et 

al. (2004, s. 130) menar att detta kan skapa ett beroendeförhållande mellan företag och kund. 

  

Blomqvist et al. (2004, s. 132) utvecklar detta resonemang genom att belysa en problematik 

med att företagen kan ha svårt att attrahera verkligt lojala, engagerade och lönsamma kunder 

till sina lojalitetsprogam. Generellt attraheras nya medlemmar genom rabatterade 

erbjudanden som endast erbjuds till dess medlemmar, och lockar nya kunder att gå med i 

kundklubben för att ta del av just det erbjudandet. Om den kunden sedan kan klassas som 

en lojal kund mot företaget, eller om de endast blir medlem för att vara berättigad att ta del 

av det rådande erbjudandet är svårt att mäta. Annan kritik som riktats mot lojalitetsprogram 

är att de är kostsamma samt att effekterna av dem är svårt att avläsa (Uncles et al., 2003, s. 

307). Uncles et al. (2003, s. 307) menar vidare att programmen är ofta baserade på insamlad 

kunskap och data om kunderna, vilket även den kan vara svår att avläsa då mängden data 

kan variera kraftigt.  

 

3.3.3 Illojalt kundbeteende 
Alla relationer med kunder och företag är inte alltid goda eller gynnsamma. Kundlojalitet 

är en term som ofta används och definieras väl, men termer som illojalt beteende är sällan 

berört även om de kan anses lika viktiga som begreppet lojalitet själv (Rowley & Dawes, 

2000, s. 538). Dick & Basu (1994, s. 101) definierar avsaknaden av lojalitet som låg relativ 

attityd mot ett märke, eller företag, och lågt upprepat stöd för sagda märke, eller företag. 

Attityd innebär hur en kund ställer sig gentemot märket och om de tycker om det eller 

relaterar till det (Dick & Basu, 1994, s. 101). Upprepat stöd är i hur stor utsträckning kunden 

faktiskt handlar hos företaget (Dick & Basu, 1994, s. 101). Viktigt att poängtera i denna 

definition är att även om den relativa attityden och det upprepade stödet är lågt innebär det 

inte att relationen är negativ (Rowley & Dawes, 2000, 541). 

  

Beteende som en kund har kan enlig McGoldrick & Andre (1997) motiveras av flera 

motiverande faktorer. Bland dessa är klokhet, som innebär att kunden aktivt söker upp bra 

priser i andra butiker och ser över erbjudanden innan den agerar på vilken butik den ska till. 

En kund som har ett dedikerat beteende anser att det är normen och en plikt att handla i flera 

butiker. Multipla nöjen innebär att kunden tycker det är kul att besöka flera olika butiker 

och gör det av den anledningen. Pengasparande beteende är någon som håller sig till en 

väldigt strikt budget. Någon som är nyfiken söker kunskap om olika märken och produkter 

och shoppar runt för att hålla kunskapen aktuell (McGoldrick & Andre, 1997, s. 75-76). 

  

3.3.4 Service recovery 
Det finns en positiv koppling mellan kundnöjdhet och kundlojalitet (Söderlund, 1998, s. 

170). Ökad kundnöjdhet skulle alltså betyda en förbättrad lojalitet. Tilläggas bör dock att 

lojaliteten inte alltid ökar även om kundnöjdheten ökar och att nöjdheten, och lojaliteten, 

ökar olika mycket beroende på hur nöjda, eller lojala, de var från början (Söderlund, 1998, 

s. 170). 

  

Service recovery är ett begrepp som är nära kopplat till skapandet av kundlojalitet (DeWitt 

et. al., 2008, s. 269). Service recovery definieras som ett serviceinriktat perspektiv på hur 

man hanterar de situationer som uppstår och annars hanteras genom administrativa 

klagomåls- och reklamationsrutiner (Grönroos, 2008, s. 130). En annan definition av Tax 
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& Brown (1998, s. 272) är att service recovery identifierar service- misslyckanden, löser 

kunders problem effektivt, klassificerar kärnan av problemets orsak och samlar in data som 

kan integreras med andra prestationsmått för att möjliggöra utvärdering och förbättring av 

tjänstesystem. Rätt respons på problemet kan ytterligare cementera kundens lojalitet 

gentemot företaget som gjorde felet (Hart et. al., 1990, s. 148). Einwiller och Steilen (2015, 

s. 196) beskriver att om företag på ett framgångsrikt sätt lyckas hantera klagomål kan det 

även ha en positiv effekt på andra kunder som observerar interaktionen mellan den kund 

som framfört klagomålet och företaget. Service recovery är därför ett viktigt begrepp för 

alla företag som har någon form av tjänsteerbjudande i deras verksamhet. 

 

3.4 Service 
Service eller tjänster är ett väldigt svårdefinierat begrepp, då ordet innefattar allt från 

personlig service till en tjänst som erbjudande eller en produkt (Grönroos, 2008, s. 61). En 

definition av en tjänst given av Gummesson (1987, s. 22) är att en tjänst är något som kan 

köpas och säljas, men inte kan tappas på foten. Denna definition är accepterad som en bred 

definition och lyfter fram ett grundläggande särdrag hos tjänster i sig (Grönroos, 2008, s. 

62). Det är viktigt att veta hur företag och varor särskiljer sig från andra genom att generera 

god service av hög kvalitet till kunden.  

 

3.4.1 Servicekvalitet 
Servicekvalitet är ett begrepp som har beskrivits som en attityd relaterad till nöjdhet och är 

ett resultat av jämförelsen mellan förväntningar och det faktiska utförandet (Bolton & Drew, 

1991, s. 7). Skillnaden mellan uppfattad servicekvalitet och nöjdhet är att servicekvaliteten 

är en attityd och en utvärdering som görs över lång tid, medan nöjdhet är transaktionsbaserat 

snarare än att det skapas av en attityd (Bolton & Drew, 1991, s. 2;. Parasuraman et. al, 1985). 

Servicekvaliteten har en stark inverkan på kundnöjdheten (Cornin & Taylor, 1992, s. 64) 

och påverkar huruvida kunden vill komma tillbaka till företaget. Många organisationer har 

som mål att förbättra kvaliteten på sin service, men saknar ofta mål för hur de ska gå tillväga 

eftersom de inte har någon definition på vad service är eller hur det ska förbättras för kunden 

(Grönroos, 2008, s. 81). 

  

Enligt Parasuraman et. al. (1988, s. 23) finns det fem faktorer som påverkar 

servicekvaliteten. Dessa är materiella, pålitlighet, mottaglighet, försäkran och empati. Det 

materiella innehåller faktorer som personalens utseende, lokalen och utrustning. 

Pålitlighetsfaktorn innebär att det ska finnas en förmåga att genomföra servicen på ett 

pålitligt sätt och med precision. Faktorn om mottaglighet innefattar att personalen ska vara 

villig att hjälpa kunden och ge service omgående. Försäkran berör personalens kunskap och 

artighet samt deras förmåga att inge tillit och förtroende. Den sista faktorn med empati 

innebär omtänksamhet och den individualiserade uppmärksamhet som företaget ger sina 

kunder. Det är viktigt för återförsäljare att ha dessa faktorer i åtanke då service i många fall 

är det enda som kan differentiera en från konkurrenterna (Parasuraman et. al., 1988, s. 30). 

 

3.5 Sammanfattning Teori 
I detta kapitel har relevanta begrepp behandlats som ligger till grund för utformandet av 

intervjuguiden som använts vid datainsamlingsmomentet. Dessa teorier ligger även till 

grund för den analys och diskussion som genomförs i ett senare kapitel i denna uppsats. 

Teorierna ligger även till grund för tematiseringen som utgör stommen av intervjuerna. 
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4. Praktisk metod 
I denna del kommer det praktiska tillvägagångssättet som ligger till grund för denna studie 

att presenteras. Inledningsvis presenteras och motiveras val av undersökningsmetod samt 

urval av företag och respondenter. Vidare presenteras en beskrivning av initiala 

förberedelser av datainsamlingen samt hur den senare samlats in och analyserats.  

 

4.1 Urval bransch och respondenter 
I enlighet med studiens syfte har ett antal kriterier satts upp för att försäkra om oss att urvalet 

av företag och respondenter blir relevant: Företaget måste uppfylla kriterierna för att 

klassificeras som ett småföretag, företaget måste vara verksam inom Umeå kommuns 

gränser, företaget ska vara verksam inom klädhandeln med en fysisk butik. 

  

Anledningen att välja företag inom klädbranschen var dels för att utbudet av mindre butiker 

i Umeå som aktivt kommer i kontakt med kunder är begränsat. Klädbranschen är även en 

bransch som är hårt utsatt av konkurrens både av fysiska butiker men även e-handel, vilket 

gör att denna bransch lämpar sig väl för att utföra vår studie. 

  

Vid urval av respondenter har vi, som tidigare nämnt, valt att använda oss av ett målstyrt 

urval och semi-strukturerade intervjuer. Saunders et. al. (2012, s. 283) rekommenderar att 

antalet respondenter ska vara mellan 5- 25 stycken. Däremot rekommenderar Trost (2010, 

s. 143) ett lägre antal intervjuer, nämligen fem till åtta stycken. Vid ett för stort antal 

intervjuer kan det insamlade materialet bli svårhanterligt. Intressanta data eller information 

kan också lätt försummas (Trost, 2010, s. 143), vilket innebär att arbetet inte nödvändigtvis 

blir mer kvalitativt bara för att det finns fler respondenter. Trost (2010, s. 144) tillägger 

också att det är bättre att på förhand bestämma antal respondenter innan intervjuerna 

genomförs och sedan genomföra fler om det behövs fler efter sista genomförda intervjun. 

  

Till denna studie valdes sex respondenter ut eftersom vi inte ville ha för många deltagare då 

antalet småbutiker är begränsat i Umeå och vi lämnade utrymme för att eventuellt söka upp 

nya respondenter om någon av de utvalda valde att inte delta. Dessutom är antalet 

respondenter inom ramen för vad både Saunders et al. (2012, s. 283) och Trost (2010, s. 

143) rekommenderar. Stor vikt lades på att erhålla kontakt med yttersta ansvarig för butik, 

detta då den personen med stor sannolikhet har övergripande kunskap om hela företaget. 

  

För att identifiera butiker som fyllde de kriterier vi eftersökte i studien, gjorde vi en sökning 

av butiker inom Umeå kommun. Sökningen gjordes utifrån vår tidigare kunskap om 

butiksutbudet i staden, samt med en utökad sökning via internet på klädbutiker inom Umeå 

kommun. Efter att ha identifierat möjliga respondentföretag valde vi att åka ut med bil till 

de olika butikerna som vi önskade delta i studien, och frågade de personligen om de kunde 

tänka sig att deltaga. Övertygelsen var att de skulle vara mer samarbetsvilliga och öppna 

gentemot studien om vi dök upp personligen i den fysiska butiken, vilket också 

respondenterna i fråga höll med om när vi kommenterade att vi föredrog att personlig 

kontakt framför ett mail eller telefonsamtal. 

 

4.2 Förberedelse för intervju och intervjuguide 
Som vi tidigare nämnt i avsnittet om källkritik finns det en rad risker som behöver tas i 

åtanke innan en intervju genomförs. Inför förberedelsen av intervjun gjorde vi det vi kunde 

för att minska den så kallade intervjuar- effekten (David & Sutton, 2011, s. 125) där kön, 

social bakgrund och ålder påverkar hur frågor ställs och uppfattas. En viktig del av vår 

förberedelse var därför att försöka göra frågorna så objektiva som möjligt och inte låta de 

färgas av de nämnda faktorerna. Risken blir också extra stor eftersom vi är båda av samma 
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kön, runt samma ålder och liknande social bakgrund. Vi såg till att vara väl förberedda, för 

att förebygga att de butiksägare vi intervjuade inte såg oss som okunniga. 

  

Vi har i förberedelsen för intervjuerna förvärvat kunskap och information som kan hjälpa 

oss med att göra intervjuerna extra lyckade. Berg (2004, s. 110- 111) beskriver det som 

kallas de tio budorden inom intervjuer. Dessa består av riktlinjer och viktiga saker att tänka 

på medan en intervju genomförs. De tio budorden inom intervjuer lyder; 

  

1. Kallstarta aldrig intervjun. Det handlar om att mjuka upp respondenten, så att den känner 

sig bekväm med oss. Exempelvis kan man prata lite lätt om ämnet eller om personen i sig. 

  

2. Kom ihåg syftet. Se till att inte hamna på sidospår. Ha alltid en kopia av intervjuguiden 

till hands, även om man bör ha memorerat den. 

  

3. Håll en naturlig fasad. Även om frågorna är memorerade bör de presenteras som att 

intervjuaren precis kom på frågan. Avslappnad, bekräftande och naturlig är nyckelorden. 

  

4. Demonstrera att du är en medveten lyssnare. Ljud som bekräftar att intervjuaren lyssnar 

och ge reaktioner på saker som kan behöva det, exempelvis leende när något är kul. 

  

5. Tänk på utseendet. Kom ihåg att vara lämpligt klädd för respondenten och miljön där 

intervjun tar plats. 

  

6. Låt intervjun ta plats där respondenten känner sig bekväm. Intervjun kan vara över redan 

innan den börjat om den känner sig obekväm eller känner att han blir avlyssnad. 

  

7. Nöj dig inte med entoniga svar som ja eller nej. Det blir sällan bra analysmaterial. Be 

respondenten utveckla eller låt det uppstå en pinsam tystnad, så kanske respondenten 

fortsätter prata. 

  

8. Var respektfull. Visa att respondenten är en väldigt viktig del av ditt arbete och att allt 

hen säger är intressant för dig. 

  

9. Öva, öva och öva. 

  

10. Var öppen och uppskattande. Kom ihåg att tacka för deltagandet och svara på övriga 

frågor som respondenten möjligtvis har om forskningen. 

  

Dessa utgör de grundläggande reglerna för att utföra en duglig intervju (Berg, 2004, s. 110) 

och det är dessa som huvudsakligen användes som ledord när vi förberedde oss för 

intervjun. 

  

Saunders et. al. (2012, s. 387) beskriver även punkter som är viktiga att ha i åtanke vid 

förberedelse när en semi-strukturerad intervju ska genomföras; vilken kunskapsnivå om 

forskningsområdet och företagskultur vi besitter, vilken information som kommer vara 

nyttig att skicka till respondenterna i förväg, vad vi lovade att ge för information till 

respondenterna och vilka teman vi vill utforska. Saunders et. al. (2012, s. 387) poängterar, 

likt Berg (2004, s. 110), hur viktigt det är med hur de som genomför intervjun ser lämpligt 

klädda ut, hur intervjun inleds, lämplig användning av frågor, hur de som intervjuar agerar 

och i vilken utsträckning de faktiskt har kunskap om organisationen. 
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4.2.1 Kunskapsnivå 
Det finns olika sätt att påvisa sin kunskapsnivå om företaget eller forskningsområdet. För 

att ta reda på så mycket som möjligt kan man läsa på om vad som sägs i media om företaget 

genom tidningar eller sociala medier och även undersöka årsrapporter och andra 

publikationer för att få mer djupgående insyn i organisationen (Saunders et al., 2012, s. 

384). Det är också väldigt viktigt att ha kunskap om de teman som ligger till grund för 

intervjun för att kunna veta vilka typer av svar som är intressanta, och relevanta, att följa 

upp och vilka som inte är det (Kvale, 2007, s. 81).  

 

4.2.2 Information till respondenterna 
För att öka respondenternas tillförlitlighet kan forskare enligt Saunders et al. (2009, s. 328) 

underrätta respondenterna med relevant information innan intervjuerna. Detta kan man göra 

genom att tillgodose en lista med intervjuteman, vilket medför att respondenterna får en 

möjlighet att förbereda sig och fundera kring den efterfrågade informationen samt inhämta 

eller komplettera med relevant information om företaget om nödvändigt. 

  

Den initiala kontakten med intervjupersonerna skedde genom att vi besökte de tilltänkta 

intervjupersonernas arbetsplatser och efterfrågade den ansvarige personen för butiken för 

att personligen kunna presentera och förmedla informationen. Enligt Trost (2007, s. 82) är 

den första kontakten med intervjupersonerna av stor vikt för att genomförandet ska kunna 

bli av. Med anledning av detta kände vi att en personlig kontakt skulle öka våra chanser att 

få positiva gensvar och erhålla respondenter till vår studie. Vi övervägde alternativet att 

skicka mail med information och en förfrågan om deltagande i studien, men ansåg att vi 

både tidsmässigt och transporteringsmässigt hade förutsättningarna att personligen kunna 

besöka de tilltänkta intervjupersonerna. Trost (2007, s. 82) belyser att man bör uppge en 

ungefärlig tidsram för intervjun, vilket vi gjorde vid den första kontakten. Flertalet av 

respondenterna som visade vilja att delta i studien kunde vi direkt på plats boka en 

intervjutid som lämpade sig för intervjupersonen. Vi uttryckte även välviljan att 

respondenterna skulle känna sig trygga med tillvägagångssättet på intervjun samt att vi 

planerade att genomföra intervjun på en plats som lämpade sig för intervjupersonen, vilket 

mottogs väl av respondenterna. Även information om de etiska åtagandena som anonymitet 

och tystnadsplikt introducerades vid första kontakten, detta för att säkerställa att de 

tillfrågade är medvetna om deras åtagande samt hur deras information kommer att 

behandlas. 

  

Vid första besökstillfället visade det sig att några av de tilltänkta företagen inte hade sin 

representant på plats just den dagen. Vi erhöll information om vilka vi skulle vända oss till 

samt hur och när vi kunde komma i kontakt med dessa personer. Dessa intervjupersoner tog 

vi senare kontakt med vid tillfällen när både vi och dem hade möjlighet. Vi lyckades således 

boka in intervjutillfällen vid dessa möten. Tillvägagångssättet var samma som tidigare att 

vi personligen åkte ut till företaget, presenterade upplägget och bokade in en lämplig tid. 

 

4.2.3 Intervjuguide 
En intervjuguide kan ses som ett manus eller verktyg som underlättar att strukturera 

intervjuns förlopp (Kvale & Brinkman, 2014, s. 172). Vid kvalitativa intervjuer är vanligtvis 

en intervjuguide en nödvändighet, då det är viktigt att innan intervjuerna utforma teman 

som den baseras på (Svensson & Starrin, 1996, s. 62). Tematiseringen ska referera till 

formuleringen av forskningsfrågor och en teoretisk redogörelse för de teman som ska 

undersökas (Kvale, 2007, s. 37). Vidare menar han att detta innebär att klargöra studiens 

syfte samt utveckla en teoretisk förståelse för de fenomen som ska undersökas. För att 

erhålla inspiration till teman kan man använda litteratur, de teorier som används i studien 

eller tidigare erfarenheter av ett speciellt ämne (Saunders et al., 2018, s. 386). 
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För denna studie har intervjuguiden (appendix 1) utformats med fyra olika teman vilka är: 

relationer, lojalitet, service och relationsmarknadsföring. Då syftet med studien är att 

undersöka hur företag uppfattar och använder sig av relationsarbete i sitt arbete, ansågs 

dessa teman relevanta. Viktigt att belysa är att dessa ämnen tenderar att i viss mån 

sammanfalla med varandra och ibland kan vara svår att särskilja från varandra. För att 

undvika detta utformade vi frågor rörande dessa ämnen som tydligt skulle kunna särskilja 

de både för oss som forskare men även för respondenten. Detta var även en starkt bidragande 

faktor till att vi använde oss av semistrukturerade intervjuer, där vi enklare kunde frångå 

intervjuguiden och fokusera på områden där intervjun styrdes in mot. Ordningsföljden på 

frågorna i intervjuguiden var således inte något som begränsade oss, utan snarare lämnade 

vi utrymme och möjlighet att frångå ordningen när tillfälle uppstod och enklare genomföra 

en flytande intervju utan avbrott.  

 

Intervjuguiden bestod av 30 frågor och en del av frågorna var av väldigt kort natur där vi 

exempelvis bad respondenten kort definiera ett begrepp. Frågorna må ha varit många, men 

vi upplever inte det som ett hinder eftersom vi aldrig stressade igenom någon intervju utan 

många av våra frågor naturligt besvarades i intervjun. Följdfrågorna var ofta av sådan natur 

för att bättre förstå vad respondenten menade.  

 

För att få en mjuk start på intervjun och således öppna upp konversationen och stämningen 

började intervjuerna med att respondenten fick beskriva sig själv, sin roll i företaget samt 

företagets verksamhet och kundklientel. Detta sammanfaller med Trost (2010, s. 84) som 

menar att inledningen på en intervju kan vara avgörande för hur genomförandet och kvalitén 

fortskrider, och att inledningen bör vara öppen och lätt att svara på men samtidigt ha en 

relevans till studiens ämnesområde.  

 

4.2.4 Plats för intervju 
När man genomför en intervju är det viktigt att ta hänsyn till vart genomförandet av 

intervjun tar plats. När man analyserar det insamlade materialet är det viktigt att man 

resonerar kring den inverkan platsen har på trovärdigheten av den insamlade datan (Trost, 

2010, s. 66). Detta styrks av Saunders et al. (2009, s. 329) som menar att det är viktigt att ta 

hänsyn till platsen då den kan tänkas influera respondenterna och de svar som de ger. Det 

är att föredra att välja en plats där intervjupersonerna känner sig trygga och där risken för 

avbrott är låg. För att behandla detta var vår ambition var att i största möjliga mån 

genomföra intervjuerna på respektive intervjupersons arbetsplats, då detta både underlättar 

möjligheterna för respondenterna att delta samt att platsen kan anses som trygg. Denna 

ambition har vi lyckats uppnå, då samtliga intervjuer har genomförts på respektive 

intervjupersons faktiska arbetsplats och under en lämplig tidpunkt då risken för störningar 

och avbrott varit som lägst. 

  

4.3 Utförande av intervjuer 
I denna studie har totalt 5 intervjuer genomförts. Dessa intervjuer har varierat tidsmässigt 

mellan 35-60 minuter. För att underlätta för oss forskare att genomföra intervjuerna med en 

rättvis fördelning och god struktur per intervju valde vi att dela upp intervjuerna per 

intervjutillfälle och turades om att vara den aktiva respektive passiva intervjuaren. Detta för 

att skapa en bra arbetsfördelning och inte heller göra tematiseringen för uppenbar för 

respondenterna, då vi ville låta intervjun vara så dynamisk och levande som möjligt. 

Bechhofer et. al. (1984, s. 97) beskriver funktionen av två eller fler intervjuare som en 

fördel, då det finns den passiva intervjuaren som för mer utförliga anteckningar och lyssnar. 

Funktionen för den passiva är även att notera vilka frågeställningar som avhandlas och ser 

hur intervjun fortskrider. Den kan även anteckna reaktioner från den förste intervjuaren och 
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respondenten (Bechhofen et. al., 1984, s. 97). Flera intervjuare kan även bidra till en mer 

avspänd atmosfär och kan likna mer en diskussion mellan tre personer snarare än ett utbyte 

mellan två (Bryman & Bell, 2017, s. 459). 

  

En bra grund för en intervju innebär att man uppmärksamt lyssnar och även visar intresse 

och respekt för vad respondenten beskriver (Kvale, 2007, s. 55). Detta stärks av Trost (2010, 

s. 57) som menar att en intervjuares förmåga att fråga och lyssna aktivt är viktigt för 

genomförandet av en kvalitativ intervju. Vidare menar Trost (2010, s. 97) att intervjuare 

ibland räds för att tystnader ska uppstå, men att en tystnad ibland kan vara trivsam för både 

respondenten och intervjuaren. Detta har vi tagit i beaktning vid genomförandet av 

intervjuer genom att våga vara tyst och låta respondenterna pausa i deras resonemang, för 

att förse dem möjligheten att utveckla resonemangen vidare, om de vill, istället för att 

skynda vidare till nästa fråga. 

  

En annan viktig aspekt som beaktats vid genomförandet av intervjuerna är flexibilitet. 

Flexibilitet gällande frågornas ordningsföljd, uppföljning av ett visst svar samt när möjliga 

oklarheter behöver redas ut menar Bryman (2011, s. 430) vara viktigt vid semistrukturerade 

intervjuer. Detta har behandlats då vi vid tillfällen behövt frångå den intervjuguide vi 

använts oss av, då svaren från respondenten påverkat senare aspekter av intervjun. Detta 

gjorde att intervjuns helhet blev mer följsam samt undvek att återkomma till ett redan berört 

ämnesområde och således skapa repetition av tidigare svar. 

  

4.4 Hantering av insamlad data 
Kvalitativa undersökningar genererar omfattande mängder datamaterial. För att underlätta 

arbetet med att analysera de insamlade materialet vi erhöll vid intervjuerna, spelades 

samtliga intervjuer in. Efter avslutad intervju genomfördes transkriptioner av materialet, 

detta för att underlätta en noggrann empiri samt framställning av analys. Samtliga 

transkriberingar gjordes i största möjliga mån i direkt anslutning till intervjuerna, detta för 

att minimera risken att felaktigt tolka eller återge svaren. Att transkribera intervjuer medför 

enligt Bryman (2011, s. 428) flera fördelar, bland annat att det blir enklare att analysera vad 

respondenterna sagt genom att upprepade gånger kunna gå igenom de svar som erhålls. För 

att säkerställa att transkriberingarna genomfördes på ett korrekt sätt lästes de igenom två 

gånger av bägge forskare. Då några av respondenterna önskade vara anonyma, valde vi att 

ändra namnen på intervjupersonerna samt företagen efter transkriberingarna var 

genomförda för att respektera detta önskemål. Företagen tilldelades en bokstav från A-E, 

och ordningen på företagen baserades på vilken ordning vi genomfört intervjuerna. Efter 

detta tilldelade vi varje enskild respondent ett fiktivt namn. Med detta gjort erhöll vi kravet 

på anonymitet, samtidigt som framställningen av empirin och analysen inte påverkades 

negativt. 

  

4.5 Problem vid datainsamling  
Det finns tyvärr en del problematiska faktorer som påverkade våra intervjuer. En var att vi 

inte kunde påverka tid och plats för intervjuerna, då företagsägarna behöver vara på plats i 

butikerna när de arbetar. Vi hade ingen förhandlingskraft i det avseendet och detta ledde till 

att vi fick finna oss i de miljöerna som vi placerades i. Tiderna kunde vi inte heller påverka 

då respondenterna själva visste vilka tider som skulle passa absolut bäst. 

  

Vid nästan samtliga intervjuer förekom auditiv och visuell distraktion i stor utsträckning. 

Det enda undantaget var när intervjun skedde hos Företag D där Denise hade valt att inte ha 

igång ljudsystemet med musik i, inga kunder hade börjat strömma in och inga telefoner 

ringde. Övriga hade någon form av distraktion närvarande som vi är övertygade om 

påverkade dynamiken i intervjun. Exempel är när vi intervjuade Företag C och en man stod 
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precis utanför ingången och började prata väldigt högljutt i telefon. Det distraherade oss alla 

tre och vi märkte att Carl ibland tappade tråden på grund av det. Utöver det var musik igång 

i butiken som också var en distraktion i sig. 

  

Bengt hade också väldigt svårt att fokusera då han ständigt var medveten om att en kund 

kunde komma in när som helst och att han behövde vara redo. Det adderat med den relativt 

högljudda musiken i butiken resulterade i en distraherad respondent. Tyvärr fanns det inget 

vi kunde göra eftersom vi inte var medvetna om förutsättningarna för intervjun innan den 

inleddes, samt var det den enda möjligheten han hade för att kunna genomföra intervjun. 

  

Liknande fenomen uppkom vid intervjun på Företag A då telefonen började ringa och 

kunder kom in i butiken. Anna var alltid kvar i fikarummet med oss och fortsatte intervjun, 

men Anita behövde gå iväg ofta och ta samtalen eller ta emot kunderna. Det distraherade 

också oss alla i intervjun och eftersom det var vår första tror vi också att denna intervju kan 

ha missgynnats extra av vår ovana och dessa distraktioner. Varje gång som en kund kom in 

i, eller gick ut ur, butiken ljöd också ett passagelarm som var placerat på bordet i 

fikarummet. 

  

Den intervju som vi hade minst problem med, men som likväl hade distraktioner, var 

Företag E. Detta för att det var vår sista och vi hade vanan inne, men också dels för att 

distraktionerna inte var lika ljudliga eller påtagliga. Rören kunde låta ibland och luften var 

lite kvav, men vi upplever inte att det påverkade kvaliteten på intervjun i lika stor mån. 

  

Varför vi gör denna analys om intervjumiljöerna är för att vi upplever precis som Trost 

(2010, s. 66) och Saunders et al. (2009, s. 329) att miljön har väldigt stor inverkan på 

respondenterna och de svar som de ger. Vi uppfyllde ambitionen om att de skulle känna sig 

trygga under intervjun genom att låta dem vara i sin egen butik. Däremot var vi inte beredda 

på de många distraktioner som uppstått under intervjuerna. Övertygelsen är att svaren har 

påverkats av miljön. Hur de påverkades eller vad som hade varit annorlunda är dock väldigt 

svårt för oss att veta. 

  

Vi kan dra en parallell med intervjun hos Företag A där första halvtimmen var ostörd och 

under de sista 20 minuterna var butiken öppen. Det förekom i mycket högre frekvens avbrott 

mitt i meningar eller att de tappade tråden lite snabbt när telefonen ringde eller när 

passagelarmet aktiverades. Vi tror därför att ständiga avbrott eller distraktioner under 

intervjuns gång påverkade de svar som gavs, men möjligen mest i att de kommer av sig lite 

snabbt för att sen återgå till ämnet. 

  

Vid samtliga intervjuer har det förstås förekommit en risk i att vissa frågor har 

omformulerats från vad som ursprungligen stod i intervjuguiden. En risk finns också i att vi 

vid många tillfällen har behövt förklara begrepp efter att en fråga ställts, då respondenterna 

inte har samma förförståelse som vi. Dessa förklaringar av begrepp kan också ha varierat 

smått och uppfattats olika av respondenten, vilket kan ha lett till ett annat svar på frågan än 

om den haft förförståelsen från första början. 

  

Det är inte på något sätt några stora omformuleringar av frågorna, utan snarare 

modifikationer för att anpassa oss efter vilken riktning som diskussionen tar. Eftersom vi 

genomförde semistrukturerade intervjuer möjliggör det för modifikation i frågorna för att 

anpassa sig efter det som berättas. Däremot kan svaren från respondenterna ha varierat på 

grund av hur vi behövt anpassa frågorna för att applicera i kontexten av diskussionen. Vi 

kan därför inte med fullständig säkerhet säga att alla frågorna ställdes precis som de var 

formulerade i vår intervjuguide, men vi kan garantera att alla frågorna var densamma i 
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grunden. Semistrukturerade intervjuer får trots allt präglas av flexibilitet (Bryman, 2012, s. 

696; David & Sutton, 2016, s. 636; Bryman & Bell, 2017, s. 454). 
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5. Empiri 
I detta avsnitt kommer den insamlade empirin att redovisas. Den kommer att presenteras 

utifrån de teman som intervjuguiden inbegriper och har modifierats något för att underlätta 

en logisk ordning samt tydligare följer de teoretiska referensramen som redovisats tidigare. 

Strukturen för empiriavsnittet är följande; Definition av småföretag samt 

sällanköpshandeln, introduktion av respondent, resultat av intervjuer enligt tidigare 

nämnda teman; relationer, lojalitet, service, varumärkesimage. 

  

5.1 Strukturpresentation 
I empirin kommer vi introducera varje respondentföretag och respondenten i fråga. Sedan 

presenteras varje intervjuresultat i sin helhet i enlighet med de teman som finns 

representerade i intervjuguiden och det teoretiska referensverket. Först presenteras 

relationer, som utgör grunden för resterande temaområden. Sedan presenteras de frågor som 

rör relationer och relationsarbete, då detta kan ses som en fortsättning av relationsarbetet 

och är den långsiktiga konsekvensen som undersöks. Därefter redovisas företagens syn på 

service, som utgör en del av kärntjänsten hos företagen. Slutligen presenteras de frågor som 

rör relationsmarknadsföring, som kan ses som ett samlingsnamn där alla de tidigare nämnda 

begreppen innefattas.   

 

5.1.1 Datainsamling 
Antalet intervjuer var fem med totalt sex respondenter. Varför antalet respondenter och 

intervjuer skiljer sig åt är för att Företag A hade båda butiksägarna närvarande eftersom 

båda önskade delta. Intervjuerna var alla runt 45 minuter långa, bortsett från intervjun med 

företag C som blev 35 minuter, där han snabbt avverkade samtliga frågor allt eftersom han 

pratade. Samtliga intervjuer skedde i respektive butiksmiljö, med varierande tidpunkt och 

dag. 

  

Intervjun hos Företag A skedde strax innan öppning från klockan 09:30 till 10:20 en vardag 

och löpte in på därmed in på öppningstiden som var 10:00, vilket resulterade att en av de 

två respondenterna sporadiskt lämnade rummet för att sköta vissa kundärenden och ta 

telefonsamtal. Själva intervjun hölls i butikens fikarum. 

  

På Företag B skedde intervjun i butiksmiljön direkt vid öppningstid klockan 10:00 en 

vardag, vilket betydde att strökunder ibland gick in under tiden som intervjun pågick. Vi 

satt i en soffa medan butiksägaren satt hukad på golvet redo att resa sig upp för att ta emot 

eventuella kunder. Han ville ha intervjun under öppettiden då han upplevde att värdefull 

förberedelsetid för dagen annars skulle gå förlorad. Musik spelades i butiken under intervjun 

  

Hos Företag C hölls också intervjun i butiken under öppningstid klockan 15:00 på en 

vardag. Varför den tog plats mitt på dagen var för att vid den tiden på dagen fanns två 

stycken på plats som arbetade i butiken, vilket innebar att det fanns möjlighet att få exklusiv 

tid med en av butiksägarna. Intervjun tog plats väldigt nära butikens ingång där stort antal 

människor passerade eftersom den är placerad i en av Umeås centrala gallerior. Musik 

spelades i butiken under intervjun 

  

Intervjun på Företag D tog plats i butiken innan öppningstid klockan 09:00, där ägaren även 

hade valt att inte ännu ha musiken igång i högtalarsystemet. Butikens ordinarie öppningstid 

är 10:00 och intervjun var därför avklarad innan butiken hade öppnat. Vi var placerade mitt 

i butiken. Ingången var låst för att hindra andra från att även gå in i butiken under intervjuns 

gång. 
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Företag E valde att ha sin intervju klockan 13:00, då de var två på plats i butiken vid det 

tillfället. Detta innebar att vi fick ha intervjun med respondenten ostört i deras relativt trånga 

fikarum. Genom fikarummet löpte någon typ av rör som orsakade lite buller då och då. Det 

var även väldigt kvavt, vilket innebar att respondenten ibland fick öppna den bakre dörren 

i rummet som ledde ut till trapphuset för att vädra. Under intervjutillfället blev vi inte störda 

av någon kund eller den andra som arbetade i butiken. 

  

5.2 Introduktion av respondent  
 

Företag A 
Anna och Anita är likvärdiga delägare i klädföretaget vilket innebär att de delar på ansvaret 

för butiken och dess operativa verksamhet. Deras roller skiljer sig åt på vissa aspekter, men 

de övergripande besluten fattas tillsammans av de båda. De har arbetat som delägare i 

många år, känner varandra väldigt väl och litar på varandras omdömen när det kommer till 

beslut. De bägge arbetar också aktivt i butiken med försäljning och möter sina kunder aktivt 

i butiken. Ingen av dem arbetar därför inte endast i kontorsmiljö. Butiken de driver ligger 

en bit utanför stadskärnan, vilket de menar ställer andra krav på deras verksamhet när det 

kommer till att locka kunder och få dessa att återkomma. De har ett tydligt servicetänk som 

genomsyrar deras verksamhet, bland annat har de ett större antal anställda än de egentligen 

är i behov av, detta för att ge deras kunder den service som de kan förvänta sig. 

  

Företag A har ingen tydligt inriktad målgrupp. De säger att de inte har barn- eller 

ungdomskläder upp till tolv år. Kläder för de övre tonåren finns förstås. Anna berättar om 

att de har kläder som passar för tre generationer; dotter, mor och mormor. Den största delen 

av deras kunder är kvinnor, men de har även ett utbud för män. 

  

De berättar att köpfrekvensen hos kunderna varierar väldigt mycket beroende på kund, men 

snittköpen ligger på 600- 800 kronor. Varför genomsnittsköpen är så pass höga beror, enligt 

dem, på att butiken ligger så pass långt utanför staden att det blir lite mer av ett projekt att 

ta sig iväg och handla. När man alltså väl gör det har kunden som mål att handla mycket. 

Det är däremot svårt att bedöma hur ofta kunderna handlar. 

  

Totalt är de fem fast anställda i företaget och har diverse extraanställda och sommarjobbare 

som hjälper till vid säsonger med högt tryck eller personalbrist. Antalet extraanställda och 

sommarjobbare kunde Anna och Anita inte uppge, då de siffrorna varierar otroligt mycket. 

  

Företag B 
Bengt är butiksansvarig på en butik som är belägen i en av Umeås centrum. Företaget har 

två butiker i Umeå som är placerade på olika handelsområden. Även om butikerna är i stort 

samma utbud, skiljer sig butikerna åt och anpassar sitt utbud efter deras olika rådande 

kundvanor. Butiken riktar sig mot herrkläder, men utbudet är varierat och har ett mer street-

inspirerat tema än ”finkläder”. 

  

Eftersom inriktningen är mot herrkläder är de kvinnliga kunderna endast sådana som 

handlar något åt män. Åldrarna på deras kunder beskriver Bengt varierar mellan 12 till 90 

år, men att de allra flesta kunderna är mellan åldrarna 18 och 35 år. Däremot är det en del 

kunder som ändå är över 60 år. Han säger att varför de lyckas ha en så stor spridning på 

kunderna är för att det idag är mer accepterat att klä sig mer som man vill. Bengt upplever 

att köpfrekvensen hos de äldre kunderna är högre än de yngre. Detta för att han upplever att 

de yngre kunderna tenderar att handla på andra butiker i mycket högre grad än de äldre. 
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Totalt är de fyra heltidsanställda i företaget. De tar även in extraanställda för att bättre 

fördela arbetslasten vid intensivare perioder. 

  

Företag C 
Carl är en av delägarna på en mindre klädbutik som ligger i en av Umeås gallerior. Deras 

verksamhet har specialiserat sig på att arbeta med jeanskläder och erbjuder förutom 

försäljning möjligheten att själva designa och skapa sina egna kläder som de sedan tillverkar 

på plats i butiken. I och med butikens placering har de inget större behov av att externt 

marknadsföra sig kraftigt för att attrahera kunder till deras butik, utan kundflödet får de lite 

”gratis” i och med lokalens placering. De kan istället fokusera sitt arbete på att tillfredsställa 

de kunder som besöker dem, och arbetar aktivt på att erbjuda något utöver det vanliga när 

det kommer till klädhandel. När företaget grundades arbetade de uteslutet med e-handel, 

men har på senare år öppnat sin första fysiska butik i Umeå. 

  

Han berättar att butiken inte har någon tydlig målgrupp, men baserat på majoriteten att 

majoriteten av besökarna är män mellan 20 och 45 år är det som är mest snarlikt en 

målgrupp. De har däremot kvinnliga kunder och mycket äldre kunder. Carl säger att de 

erbjuder någonting för alla åldrar och kön, men att de allra flesta är män som vill ha snygga 

jeans. 

  

Företaget är mitt i en process av att expandera med en ny butik i Stockholm. I nuläget finns 

den enda fysiska butiken dock i Umeå. De är i dagsläget 2 heltidsanställda, med en del 

extrapersonal som jobbar mest helger och kvällar. 

  

Företag D 
Denise är ägare/butikschef på en klädbutik som riktar sig mot damkläder, och speciellt 

underkläder. Totalt är de sex tjejer som arbetar i butiken, inkluderat med folk som arbetar 

på helgerna och deltid. 

  

Butikens kundbas består av endast kvinnor i åldrarna 15 till 100 år, men majoriteten är 

mellan 35 och 60 år. De allra flesta av kunderna är väldigt trogna kunder som varit med 

sedan butikens uppstart. Vissa av kunderna introducerar sina döttrar för butiken och håller 

därför kundbasen relativt stadig i alla dessa år. Utöver det försöker Denise hålla kundbasen 

relativt ung med att introducera märken som är inne. De har väldigt brett utbud, vilket hon 

också tror lockar kunder att handla hos dem. Det förekommer förstås en och annan man som 

köper någon present åt en kvinna i sitt liv, men det är inte så ofta. 

  

Eftersom Denise specialiserar sig på underkläder är köpfrekvensen hos kunderna väldigt 

låg. Hon säger att en kund i snitt köper en BH per år. Visserligen finns det kunder som drar 

upp snittet lite grand, men de allra flesta kommer bara en gång per år. Det är tufft att ha så 

pass låg köpfrekvens, men kunderna är ändå trogna och kommer och handlar när det är dags 

för nytt. 

  

Företag E 
Elina arbetar som butikschef på en butik som enbart riktar sig mot kvinnor i alla åldrar. 

Butiken ligger centralt belägen i Umeå stad. De har även en webbutik. På grund av avsaknad 

av lager har de alla produkter ute i butiken, vilket Elina tycker är en spännande utmaning i 

att ha lagret i butiken. Samtidigt är det förstås frustrerande att inte kunna ha ett lager med 

kläder. Totalt är de tre stycken som arbetar i butiken. 

  

Eftersom de endast säljer damkläder är det bara kvinnor som handlar där. Elina säger att 

genomsnittskunden är någonstans mellan 35-55. Detta för att kläderna som företaget 
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erbjuder ofta är lite för dyra för yngre kvinnor. De äldre är mycket mer köpkraftiga och 

därför är medelåldern högre på deras kunder än vad de stora kedjorna har. Hon uttrycker att 

det är svårt att uppskatta köpfrekvensen hos kunderna eftersom den är väldigt varierande. 

Däremot upplever hon att kunderna mellan 55 och 65 är de mest återkommande eftersom 

de är mest köpstarka. 

  

 

5.3 Resultat 
I detta avsnitt beskrivs de empiriska data som samlades in under respektive kategori som 

det behandlades. Svaren på varje fråga i intervjuguiden har kodats och presenteras i 

bilagor som tabell 1 för temat relationer, tabell 2 för temat lojalitet, tabell 3 för temat 

service och tabell 4 för temat relationsmarknadsföring. 

  

Företag A 
  

Relationer: 

När företag A frågades om hur de skulle definiera relationer började de med att ge den breda 

formuleringen av begreppet. De definierade relation som att man får en bra kontakt med en 

människa och att man vet vem det är, att man vet vem personen i fråga är och att känslan 

av relationen är positiv. När de sedan gick vidare på att definiera kundrelationer poängterade 

de att den definitionen som tidigare var given passade in där, men de utökade även med att 

relationer kan vara olika djupa och meningsfulla. En kundrelation är mycket mer ytlig än 

en vänskapsrelation, men en kund kan ha en väldigt god relation till företaget och sprida 

väldigt goda ord om deras företag. De beskriver också relation som en omtanke. 

  

”… det spelar ju ingen roll var man går någonstans när man träffar folk, och folk hejar. 

Imorse när jag slog på telefon, så var det en kund som hade skrivit direkt. Klockan var halv 

sju och hade delat någon grej från affärsliv och skrev jättemycket bra saker om oss […] Det 

är en relation det.” 

  

När de berättar om arbetet för att skapa kundrelationer beskrivs det hur viktigt det är att 

skapa en familjär känsla i butiken. Det är viktigt för dem att butiken ska kännas ombonad 

och hemtrevlig för ett gott välkomnande för att i sin tur skapa en kundrelation. Kunder som 

Företag A redan hade skapat relationer med hade berättat för dem när de byggde om att 

butiken inte fick bli för flott. De fortsatte att prata om hur extremt viktigt det var för företaget 

att kunderna skulle känna sig hemma. 

  

En del av strategin som företaget har är att deras 8 provhytter inte har någon egen spegel. 

Kunderna får istället gå ut till en stor spegel som finns utanför för att kolla på de kläder de 

provar. De beskriver att kunderna är så bekväma i butiken att de börjar klä av sig i butiken 

för att testa utan att vara medvetna om att de är i en butik. Ytterligare faktorer som 

företagsägarna anser bidrar till den familjära känslan är hur nära personalen är med 

varandra. 

  

”Vi har lite samma tänk och har väldigt roligt tillsammans varje dag, så att jag tror att det 

också speglar en bra känsla här inne. Då kunden kliver in, så får man inga dåliga vibbar. 

[…] På olika arbetsplatser kan det vara så att man är sur på varann eller kanske inte går 

ihop. Det har vi absolut inte. Det tror jag alla kunderna tycker känns så himla kul.” 

  

Vid frågan om de ser anledningar att bygga relationer med kunder svarade att det självklart 

var viktigt. De svarar med att om de inte ville hålla på med relationsskapande skulle de vara 

en e-handel. Med relationer blir det ringar i vattnet oavsett om relationen är positiv eller 
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negativ. Lyckas de få en god relation med en kund blir det många andra relationer som 

också sprider bra energi. Samma sak är det förstås med dålig energi, men där arbetar de 

mycket för att negativa ord inte ska spridas om företaget genom att bemöta eventuella 

missnöjda kunder. 

En relation kan skapas efter ett köp eller flera år, beroende på huruvida kunden vill förbli 

anonym eller om den inte i början är med på konceptet i butiken. Att bygga upp en kundbas 

tar väldigt lång tid enligt dem och de anser att hade de startat idag hade deras situation sett 

ut helt annorlunda. De menar att dagens unga inte alls är lika trogna som kunderna tenderade 

att vara när de startade -87. Det tar ett tag att bygga ett varumärke och hade de försökt öppna 

idag med det relationstänk de har tror de inte att det hade lyckats, för att de skulle behöva 

arbeta med sitt koncept på ett helt annat sätt. De beskriver hur konceptet skulle behöva 

arbetas med idag: 

  

”[…] jag klarar inte av det här med att någon bloggare ska föra någon grej vidare och som 

sen är sponsrad utan en annan bloggare. Det finns ju ingen ärlighet för mig för fem öre. om 

vi vidarebefordrar någonting som vi säljer eller gör en inspiration, så lägger vi bara ut sånt 

som vi tycker är riktigt bra. inte för att vi ska bli av med en vara och lura dig att köpa den 

varan. Det tycker jag är en jävla skillnad alltså. Jag skulle aldrig klara det. Jag tycker det är 

skitfånigt, man sätter upp massor med jättesnygga grejer och jättesnyggt och allt är så här 

tipptopp, men det är ju inte äkta.” 

  

Tilläggas bör också att de tror att det fortfarande finns de som vill ha en typ av relation som 

de arbetar med, men inte i den skala som de har lyckats åstadkomma. De tror därför inte att 

butiken skulle vara så lyckad och omtalad som den är idag om deras koncept hade startats 

på 2010- talet. 

  

Lojalitet 

När temat lojalitet kom upp svarade de snabbt att relation och lojalitet är ganska lika för 

dem. De säger att de kunder som har en relation till företaget har också ett medlemskap i 

deras lojalitetsprogram. Vid frågan om de anser att gränsen går vid just lojalitetsprogrammet 

svarade de att det inte är alla som vill ha ett kundkort, men att företaget ändå har en bra 

relation till dem. 

  

Lojalitetsprogrammet fungerar som så att kunderna får en check med pengar som 

representerar en procentsats för det de har köpt under året, från första maj till sista april. De 

väljer att inte ha kontinuerliga rabatter som ska locka kunder utan väljer att istället ge 

tillbaka till kunden. För varje tusenlapp de handlar för får de tillbaka en procent till 

bonuschecken. För varje tusenlapp ökar också bonusen med en procentenhet till ett tak av 

att få tillbaka 10 % på det man handlat för under året. 

  

Målet för dem med det lojalitetsprogrammet är inte att lura eller locka tillbaka kunder med 

kampanjer som gör att de drar sig för att åka till butiken i väntan på eventuell ny kampanj 

där de kan få lägre priser. Utöver den återbäringschecken kan kunden även få 30 % på valfri 

vara eller en 20 % -check på nästa köp, men det är inte bundet till kampanjer utan tilldelas 

de kunder som förtjänar det. 

  

De säger också att det faktum att en kund kommer tillbaka är viktigt oavsett storleken på 

plånboken. Det kan vara en kund som kommer och handlar en present varje år. 

  

”[…] en lojal kund är ju en kund som pratar bra om oss. Som tycker om oss. Det är ju en 

bra kund för mig, för då kan ju hon säga till dig att "jag tycker att du ska fara dit om du 

behöver [syftar på hjälp med kläder]". Det är ju en lojal kund.” 



 

40 

 

  

De tillägger också att bevis på att de har lojala kunder är när butiken firade 30 år valde de 

att hyra Idun för en modevisning med endast butikens kläder. Visningen fyllde Idun-teatern. 

Idunteatern i Umeå rymmer 1150 personer och är en av Umeås största lokaler för 

föreställningar (Umeå folkets hus, U.å). Biljetterna såldes för 300 svenska kronor styck och 

ändå kom det så otroligt många kunder. Det tyckte A och B var ett kvitto på otroligt lojala 

kunder. De beskriver det som att metervis av människor ställde sig i kö för att överösa dem 

med kärlek. 

  

Idag finns en risk med lojalitetsprogrammen eftersom vissa typer av strategier inte resulterar 

i någon lönsamhet, enligt dem. Sällanköpshandeln erbjuder medlemskap som byggs på 

dagligvaruhandelns lojalitetsprogram, det vill säga att det är rabatter som lockar kunder att 

handla en viss vara under en begränsad tid. A och B tycker att det är orimligt att alla butiker 

tvingas in i det beteendet vilket resulterar i att knappt någon går plus eftersom alla använder 

sig av panikreor för att få in kunder. 

  

Företag A har också reor när de behöver byta kläder för säsongen. De har öppet från 9-24 

en söndag varje halvår. Detta gör de för att rensa lagret inför det nya lagret som ska till 

säsongen som kommer. Det är dock en årligt återkommande grej som varit sen butiken 

öppnade och ingenting de gör för att locka kunder att köpa utan för att se till att de har 

utrymme för att inte behöva slänga onödigt mycket. De kläder som blir över skänker de till 

välgörenhet eller dylikt. 

  

Service: 

Butikens service ligger mycket ingrodd i det respondenterna definierar som relationer och 

lojalitet. Deras service grundar sig i att skapa relation till kunden och tycker absolut att det 

är ett viktigt konkurrensmedel. Ett exempel som de gärna berättade om som de kände var 

unikt med deras butik var deras så kallade behovsanalys. De beskriver processen som att 

kunden kommer in och känner att det är hemtrevligt och en konversation inleds. Kärnan av 

deras service är att de är väldigt ärliga. 

  

”[…]att man hela tiden jobbar med att man är snorärlig. Det du tycker och det jag tycker 

kanske inte är samma sak, men att man är ärlig i sin relation med kunden, så att den inte blir 

för att man ska sälja varor. […] Rak kommunikation. Och det uppskattar folk. Jag kan säga 

att ibland säger jag till en kund att den får komma tillbaka en annan gång. Om den ska fara 

på en fest i det där grejerna säger vi att det kommer in någon grej till veckan. […] Då får ju 

kunden liksom förtroende och känner att det kanske är lika bra för den kan inte så mycket 

om kläder själv och om de upplever att vi kan det bra, så känner de att de gärna byter. Och 

jag menar att det är värt.” 

  

De kommenterar att kunderna ofta säger att det är väldigt uppskattat med personalens 

ärlighet när det kommer till råd om kläder. Ibland kommer deras kunder in och säger att 

personalen ska klä dem. Där börjar serviceprocessen där de frågar vad kunden jobbar med, 

vad behoven är och försöka läsa av kunden i vad den tycker om. Kunden kan komma med 

frågor om att de vill ha en ny look eller något liknande. Dagligen arbetar fler personal i 

butiken än vad som egentligen behövs för att butiken ska gå bra. Deras strategi är däremot 

att ha personal tillgänglig som hjälper till. Dessutom mår personalen bra av att ha någon att 

umgås med om det är en lugnare dag, vilket i sin tur enligt dem förbättrar stämningen. 

  

Ytterligare en sak som de upplever bidrar mycket till god stämning och god service är det 

faktum att båda butiksägarna själv är schemalagda för att jobba i butik. De anser att det 

hjälper med motivationen hos personalen. Personalen är väldigt varierande i personlighet 
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vilket de säger attraherar många olika typer av människor. Det resulterar i att de inte har en 

kundgrupp där alla är likadana med samma beteende. 

  

Det finns även möjlighet att ta del av andra tjänster för kunderna. Eftersom butiken ligger 

utanför Umeå stad har de ett nära samarbete med en annan butik som ligger inne i Umeå. 

  

”[…] våra kompisar har ju en butik inne i stan. Nu ringde till exempel en kund och ville ha 

påse med kläder, lämnar in den där, för den bor i stan. Sen hämtar den påsen och swishar 

över pengar. Eller om det ska lagas lämnar vi grejer där och hämtar och fixar och donar, så 

du behöver ju inte åka hit för att göra det.” 

  

Kunderna behöver alltså inte nödvändigtvis åka ut till butiken för att få det de vill ha och 

har även möjlighet för senare leveranser. 

  

Kärnan av det butiken är, och det de gör, är just behovsanalysen och det väldigt ärliga 

tillvägagångssättet gentemot kunden som många av deras kunder verkar uppskatta. Det 

kombinerat med kunskap om just vad som klär olika kroppar bidrar till butikens lyckade 

servicekoncept och det relationsskapande som de uttrycker sig arbeta mycket med. 

  

Relationsmarknadsföring: 

Marknadsföring är något företaget arbetar aktivt med. De berättar att runt 250 000 kronor 

per år läggs på marknadsföringen. 

  

”Vi har inte så dyr hyra, så vi känner att vi liksom måste påminna kunden att vi finns och 

att man bygger sitt varumärke via marknadsföringen.” 

  

De tycker det är kul att bläddra i tidningar och fastna för en bild som man får en känsla för. 

I marknadsföringen använder de sig oftast av sina anställda för att göra butiken ytterligare 

personlig och för att kunderna ska känna igen butiken från personalen. Det är alltid deras 

personal som syns i bilderna på annonser som läggs ut, eller annan reklam som görs. Butiken 

arbetar ofta med relationsbyggande slogans som; 

  

”Har du inga kläder? Lugn!” 

  

Den externa marknadsföringen som görs av företaget är väldigt relationsinriktad och 

uppmuntrar inte till att göra några extra inköp på grund av rabatter som annonseras eller 

dylikt. De annonserar förstås för sin rea som de har två gånger per år, men de är också 

tydliga med att det är de enda kampanjannonserna de använder sig av eftersom det är en så 

stor händelse att det är extremt viktigt att ordet om rean kommer ut. De beskriver att de har 

lyckats vara väldigt unika i deras sätt att ha rea. 

  

”Vi kände då att ska vi våga vänta till sista helgen i januari med att tömma butiken? Men 

jättemånga i vår bransch säger till oss att vi gör helt rätt. För de andra börjar ju rea direkt 

efter jul. Och vi kände exakt samma sak. […] Vi kan ha mellandagsrea, men då har vi det 

på grejer som vi inte ens haft framme i butiken. På så vis så behöver inte kunderna känna 

sig lurade någon gång.” 

  

De säger också att eftersom deras rea har lyckats bli en så stor grej väljer många kunder att 

bjuda hem folk till sig för att gå på den där rean och spendera en hel helg med det.  
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Även om butiken är väldigt relationsinriktad och på det hela taget har en väldigt nöjd och 

lojal kundbas uppkommer det förstås servicemisslyckanden. Vid frågan på hur sådana 

servicemisslyckanden hanteras fick vi svaret; 

  

”Det är lite olika hur den beter sig också, men vi är alltid stencoola och lyssnar tills det är 

klart och sen frågar vi hur de vill lösa det här. Och det blir så himla intressant, för när man 

frågar hur de vill lösa det. För då får de nästan inte ut någonting. Och vi frågar hur de vill 

att vi ska göra. […] För vissa grejer kan ju inte vara så rätt. Kunden kan ju också ha fel i 

hur det här har behandlats och det är skitigt […] Man är bara tydlig i hur man ska lösa 

situationen. Och det är väldigt sällan som det blir något tjafs. Får vi tillbaka en viss tröja 

som vi sålt 24 av och just din har gått sönder i armen. Det är inga problem samtidigt som vi 

måste säga att vi måste höra av oss till leverantören så vår vi höra av oss.” 

  

Butiken verkar dock ha väldigt gott anseende inom sin bransch och varumärket är välkänt i 

Umeåtrakten, med även kunder utspridda i resten av landet som sprider goda ord om 

butiken. Det skrivs en del om butiken i diverse tidningar, såsom affärsliv. De har en image 

och ett märke som väcker intresse. 

  

Vidare vid frågan om intern marknadsföring fick vi, efter en kort förklaring av begreppet, 

svaret; 

  

”[...] på morgon startar vi alltid klockan 9 och sen sitter vi och pratar till 9:30 varje morgon. 

Sitter går igenom massor med saker eller bara sitter och surrar. […] Plus att vi har ju våra 

utvecklingssamtal också. Det är ju viktigt att personen känner att de får växa att man kan 

utvecklas i sitt arbete. Annars skulle man ju inte vilja vara kvar.” 

  

De arbetar mycket med att personalen ska vara bekväma i sitt arbete med att hjälpa 

kunderna. Personalen får bland annat lära sig hur man läser av kunderna, för att det inte är 

något som man lär sig på en gång. Att göra personalen en del av den externa 

marknadsföringen är också ytterligare ett sätt som de arbetar med den interna, eftersom 

personalen får en starkare känsla och koppling till företaget. 

  

Kundklubben är också något som de upplever är väldigt givande och viktigt för att 

personalen ska känna sig trygg. De upplever att den är utformad på ett sätt som gör det 

väldigt enkelt för dem. 

  

”Om jag har personal och du har en kund som handlar för 8000. Det blir så besvärligt "hur 

mycket ska jag ge rabatt?". Det blir besvärligt... Nu har man ju det här att gå efter, så det 

blir ju så mycket lättare för de som jobbar här också. Då har man sin kundklubb att luta sig 

tillbaka till.” 

  

Även om det är viktigt att skapa relationer, lojalitet och tillhandahålla god service sade dessa 

respondenter att det har blivit ett sådant fokus i alla branscher på att göra det lätt för kunden 

att de tappar förtjänsten i och med att det varje löning ska skickas ut sms eller 

tidningsannonser med 20 % rabatter på diverse varor. 

 

Företag B 
 

Relationer: 

På frågan hur Företag B skulle definiera en kundrelation menade han att det skiljer sig 

väldigt mycket beroende på kunden, han menar att det finns ett samspel med kunden vilken 

typ av relation som kan bildas. Han fortsätter med att beskriva olika typer av kundkontakter 
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men återkommer ofta till när själva kontakten sker med en kund att det är där 

relationsbyggandet börjar. Vidare trycker han på samspelet med kunden och vikten av att 

läsa av en kunds intentioner och inställning till besöket i deras butik. Vissa kunder menar 

han vill sköta sig själv och om de behöver hjälp söker de upp kontakten själva, medan vissa 

vill ha hjälp direkt de sätter sin fot i butiken. 

  

För att skapa kundrelationer trycker Bengt återigen på vikten av ett lyckat första möte med 

kunden. Om kunden är nöjd med sitt första besök ökar chansen att de återvänder fler gånger 

och handlar. Att kunna identifiera kundens intention och göra en behovsanalys förbättrar 

förutsättningen att lyckas med första kontakten med kunden. De strävar efter att ha en mjuk 

attityd gentemot kunden, och med det menar han att ge kunden möjlighet att gå omkring 

ostört i butiken. De vill skapa en bra atmosfär i butiken och det ska inte kännas jobbigt för 

en kund att gå in i butiken och känna att de blir ”påhoppad” av en försäljare direkt de 

kommer dit. 

  

Bengt säger också att tiden det tar att bygga upp en relation är väldigt beroende av det första 

mötet. Om kunden känner att den har blivit bemött precis som den vill har en relation 

skapats. Vissa kunder kan vara sociala och vilja ha kontakten direkt medan andra helst 

undviker kontakt och köper det de behöver utan att egentligen interagera. Enligt Bengt 

skapas relationen när kunden blir bemött enligt dennes egna preferenser. 

  

Vidare belyser han kundbeteendet har ändrats ganska mycket idag från hur det såg ut för 

några år sedan. Internethandeln har tagit bort en del av de kunder som enbart var ute och 

flanerade, han tror att de kunderna handlar till stor del sina varor via internet istället för att 

besöka butiker. Han fortsätter med att berätta att antalet kunder som besöker butiken har 

minskat de senaste åren, men att de som väl besöker butiken till större del är köpbenägna 

och vill gärna ha hjälp från expediter ganska omgående när det kommer till butiken. Detta 

ställer krav på att skapa en kundupplevelse som uppskattas och att man erbjuder kunderna 

assistans vid behov. 

  

Lojalitet: 

På frågan hur kundlojalitet kan definieras svarade han att de ofta pratar om återkommande 

kunder. Han uttrycker att det finns en viss skillnad när det kommer till ålder och lojalitet. 

Bengt menar att äldre människor tenderar att vara mer lojala och bli återkommande kunder 

om de anser sig vara nöjda med en butiks service och utbud. Medan yngre människor inte 

alls är lojala idag. De går dit de känner för och anser att de får bäst pris, de uppskattar inte 

servicedelen på samma sätt som den äldre generationen. Han uttrycker också att den ökade 

konkurrensen från andra aktörer samt e-handeln har bidragit till att lojaliteten har minskat 

bland kunder. 

  

”[…] Men asså lojalitet, kundlojalitet som vi pratar är om hur ofta de återkommer eller om 

de håller sig till ett fåtal butiker. De håller ju på att suddas ut ordentligt. Det är väl få som 

är.., de är ju lite kundlojalitet idag.” 

  

Lojalitetsprogram lyftes fram som ett sätt att arbeta med och hantera kundlojalitet. De själva 

har en variant men han berättar att de inte arbetar så aktivt med den. Lojalitetsprogrammet 

är utformat som ett stämpelkort som kunden erhåller en stämpel för varje 250 kr som de 

handlar för. Och efter 10 stämplar erhåller de 150 kr rabatt på nästa artikel. Vidare 

återkommer han till att de inte arbetar aktivt med detta stämpelkort men att de finns och 

erbjuds till de kunder som vill. 
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Han uttrycker att lojalitetsprogram kan vara ett lyckat tillvägagångssätt att skapa lojalitet 

till sina kunder. Men han menar också att i princip alla butiker idag använder sig av någon 

typ av kundklubb, speciellt de större aktörerna som har välutvecklade program där man 

erhåller både e-post och sms med erbjudanden och kampanjer. Det är ingenting som de 

använder sig utav i dagsläget men som de diskuterat lite granna om att kanske implementera 

i framtiden. 

  

Han lyfter fram sociala medier som Facebook och Instagram som nya kanaler för att skapa 

kundlojalitet. Via dessa kanaler kan man lägga ut inspirerande bilder och erbjudanden till 

ingen eller väldigt liten kostnad och nå ut till sina egna kunder på ett bra sätt. Han utvecklar 

vidare att dessa kanaler erbjuder kunder att själva välja vad och vilka butiker de vill se och 

erhålla erbjudanden från. 

  

”[…] Jag tror inte de är så jäkla många som bryr sig om att gå in och gilla och följa en på 

Instagram och Facebook om de inte har nåt minsta intresse i det man håller på med.” 

  

Service: 

På frågan hur man kan definiera god service svarar han att de viktigaste är att man lyssnar 

på kunden. Han utvecklar det till att man lyssnar, uppmärksammar och identifierar behovet 

för kunden. Att man erbjuder kunden det som de eftersöker. Han menar vidare också att det 

är väldigt viktigt med ärlighet mot kunden, men att det gäller att vara ärlig med finess. Han 

nämner ett exempel om en kund provar ett klädesplagg som de själva fattar tycke för, men 

som inte sitter bra eller ser bra ut, gäller det att kunna uttrycka det till kunden på ett sätt som 

inte förolämpar eller är elakt mot kunden. Här återkommer han också till vikten av att lyssna 

och känna av kunden, ibland kan en kund vara väldig osäker i sig själv och då kan man inte 

vara för direkt alla gånger i hur man uttrycker sig. Det gäller att känna av situationen och 

anpassa sitt säljande efter rådande situation. Vidare nämner han också att det inte alltid 

måste handla om osäkerhet utan vissa har inte intresse av att handla kläder utan de köper 

för att de måste, och de vill att de ska gå så smidigt som möjligt. 

  

”[…] För det sämsta som händer är om du har sålt på nån, vilket egentligen är halvenkelt. 

Och så går du hem och packar upp en tröja som du aldrig använder för det blev inget bra. 

Då har du ju fått med dig nånting och du har fått med dig att ”ah, vart har jag köpt den där? 

Den köpte jag där, den ville jag knappt köpa men jag kände mig tvungen. Dom där är aldrig 

använd nä dit går jag inte igen”.” 

  

Han beskriver vidare att han tror de som är en mindre butik lägger större vikt vid att erbjuda 

bra service till sina kunder. Förutom att sälja produkter erbjuder de även att sy upp byxor, 

och inte bara byxor de själva säljer utan även produkter köpt från andra butiker. De har egen 

utrustning och kunskap för att kunna sy upp jeans, chinos och andra mer vanliga modeller, 

men de hjälper även till att sy upp till exempel kostymbyxor. Detta gör de inte själva utan 

de har en utomstående sömmerska som gör det åt dem, för en mindre kostnad. Han uttrycker 

även att på grund av att de har två butiker på olika handelsplatser i Umeå kan de byta varor 

med varandra om de till exempel saknar rätt storlek eller färg på ena butiken men den finns 

på den andra kan de erbjuda en lösning för sina kunder. 

  

Han uttrycker även att service som helhet består av väldigt många aspekter och att kunder 

upplever och uppfattar service olika. Han menar att de strävar efter en hög service, men att 

det är omöjligt att kunna tillfredsställa samtliga kunder. Det finns alltid undantag säger han. 

  

När det kommer till servicemisslyckande menar han att de alltid strävar efter att lösa 

problemet för sina kunder. Även här påpekar han att det givetvis finns undantag men att de 
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i majoritet av fallen kan erbjuda någon form av lösning. Han uttrycker även att det är en 

väldigt liten del som de inte kan eller lyckas erbjuda en lösning på problemen, och att de får 

man acceptera att det inte går att tillfredsställa alla människor. Den eventuella dåliga 

marknadsföringen som en missnöjd kund kan generera för företaget anser han ge 

förhållandevis liten inverkan på deras butik och lägger därför inte så mycket vikt vid den 

punkten. Han lyfter även fram att deras leverantörer också finns till stöd för att hjälpa till 

vid eventuella servicemisslyckanden. Då gäller det främst reklamationer som han menar att 

leverantörerna är ganska generösa med att erbjuda i de fall som en produkt inte har uppfyllt 

kundens förväntningar. Han menar att leverantörerna hellre erbjuder en ny produkt istället 

för att ta en eventuell konfrontation och på så sätt behålla en nöjd kund. Detta ser han som 

ytterligare en trygghet för personalen när de hanterar sådana ärenden. 

  

Han ser även service som ett konkurrensmedel mot andra aktörer på marknaden. Han menar 

att service är ett fundament och en självklarhet inom handeln, har man inte god service så 

kommer inte kunder att återkomma. Han förklarar även att det svåra med service är att det 

är individuellt hur man uppfattar service, och att samma service kan uppfattas och 

uppskattas olika av olika människor. Men han menar också att de är det som gör det roligt 

att hålla på, att träffa olika typer människor och försöka hitta nya sätt att tillfredsställa deras 

behov. 

  

Relationsmarknadsföring: 

På frågan om hur arbetar ni med extern marknadsföring svarade han att de använde sig 

nästan ingenting alls av traditionella marknadsföringskanaler som papperstidning, radio och 

tv. De använder sig nästan uteslutande av sociala medier när de marknadsför sig själva. Han 

lyfter även aspekten av att butiken ligger placerad i en galleria, och att de erhåller en viss 

marknadsföring via gallerians kanaler samt den gemensamma marknadsföringen för 

gallerian. Där går en del av hyrespengarna till en gemensam marknadsföringspott som 

gallerian använder sig utav när de marknadsför sig som en enhet. Han uttrycker dock en 

viss skepsis till om de pengarna verkligen används på bästa sätt för just deras verksamhet. 

Han menar att de hellre skulle vilja få nyttja och spendera de pengarna själva, för att kunna 

göra mer riktade marknadsföringskampanjer eller aktiviteter som han tror skulle generera 

mer avkastning och nytta för dem själv. 

  

Annars använder de sig framförallt utav sociala medier när de marknadsför sig utåt. De 

publicerar kontinuerligt bilder på Instagram och Facebook. De strävar efter att försöka 

avspegla sin butik i sina bilder genom att använda sig av mer personliga vinklingar med 

fyndiga texter, snarare än rena produktbilder med priser. Bengt hoppas på att kunder inser 

butikens lokala anknytning och att de är lite personligare än andra av den anledningen. 

  

På ämnet gällande intern marknadsföring svarade han att de inte har några interna 

styrdokument av något slag. Däremot lyfter han fram att de ofta för diskussioner när 

någonting inte fungerar som de själva anser på ett bra sätt. Han trycker också på att deras 

”mjuka” inställning gentemot kunderna är något som de tycker är viktigt. Att de ger kunden 

möjlighet att själva styra sitt besök om de vill ha mycket eller lite hjälp från säljaren. Bengt 

belyser dock vikten av att göra sig tillgänglig för kunden genom att hälsa och visa att de 

finns tillgänglig om kunden behöver eller vill ha hjälp. Han återkommer också till de 

minskade kundbesöken och vikten av att ta hand om de kunder som kommer in och anpassa 

sin egen inställning och service efter kundens behov. 

  

”[…] Och de kan ju låta motsägelsefullt för att när du har färre så ska du verkligen försöka 

passa på att få ut försäljningen. Men jag tror ändå att de i slutändan är bättre att låta kunden 

vara delaktig och inte att man väljer åt kunden.” 
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På frågan hur de arbetar för att motivera sina anställda erkänner han att de har blivit sämre 

på det än vad de tidigare varit. Men inte för den delen att de har dålig stämning eller moral 

bland de anställda utan han trycker mer på att de inte använder sig utav några ”säljmorötter” 

eller provisionsbaserade arbeten. De tycker inte heller att försäljningsutbildningar är något 

som är nödvändigt idag eller är felvinklade. Därför väljer de att undvika dessa och istället 

fokusera på inställningen gentemot kunden. 

  

Han nämner även att de försöker hitta tillfällen och aktiviteter att göra utanför butiken för 

att öka sammanhållningen, men att de blivit svårt på grund av de långa öppettiderna som 

ställer till det med planering. Han berättar vidare att han inte upplever det som något 

problem att få behålla sina anställda. Han menar att deras egen inställning och attityd kan 

bidra till att de anställda känner sig trygga på arbetet, och han tar som exempel att de är 

flexibla när det gäller arbetstider att de kan justera det om det dyker upp några problem. 

Exempelvis om någon behöver gå hem tidigare för att hinna till något annat planerat, då 

kommer de tillsammans fram till en lösning som passar bägge parter. 

  

Företag C 
 

Relationer 

När butik C fick frågan ombads definiera relation blev definitionen att förstå kundens behov 

utan att kunden själv vet vad behovet är. Han beskriver att butiken arbetar efter en enkel 

analys för att skapa den relationen; 

  

”När kunden kommer in i butiken tittar man, fult nog, upp och ner. Skor, frisyr, skägg. En 

helhet. Man bygger liksom upp bilden från sekunden att han säger hej. Och därifrån vet vi 

lite grann om vi tittar på någonting som är stretch eller tittar på någonting som är lite 

robustare i tyget till exempel. Vad har han för ålder? hur ser det ut det han har på sig? Hur 

sitter det? En behovsanalys på en sekund i stort sätt skulle jag säga.” 

  

Enligt respondenten tar det för just den här butiken att skapa en relation på 15 minuter, för 

det är den tiden det tar att förklara deras koncept för kunden. Det finns många frågetecken 

när man kommer in i butiken, eftersom de inte är ett välkänt märke, utan snarare är en 

destinationsbutik för någon som hört en rekommendation från någon i sin närhet. För dem 

tar det ungefär 15 minuter att förklara det unika sättet som de inkluderar kunden i 

designprocessen för de kläder de säljer. Om kunden fortfarande är intresserad efter de 

minuterna har en relation skapats. 

  

Carl säger också att det är extremt viktigt att låta varumärket ha en personlighet. I den 

personligheten ingår också att känna igen kunderna när de kommer in. Han säger att man 

inte behöver veta exakt vad de heter eller vad de köpt tidigare. Det viktigaste är istället bara 

att man kommer ihåg att kunden i fråga har varit där tidigare, så att välkomnandet kanske 

är lite extra personligt vid det tillfället. Anledningen för att skapa en relation är för honom 

just det här personliga mottagandet och att kunden känner sig ihågkommen. 

  

Butikens primära fokus är att skapa just den personliga relationen. De arbetar inte med att 

influencers ska rekommendera märket enligt deras preferenser. Butiken annonserar inte 

heller egentligen. Kunden ska bilda sin egna uppfattning om företaget och uppleva det själv 

utan att färgas av någon profils åsikt. 

  

Kunden skapar också sin egen preferens över exempelvis vilken säljare de föredrar. 
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”Antingen vill de prata med Fredrik och inte ha hjälp av mig över huvud taget, eller så vill 

de ha hjälp av mig och inte prata med Fredrik. Så det är den relationen som både kan vara 

farligt, men också bra. För om jag är borta en vecka så kanske vi tappar ett sälj på grund av 

att kunden bara vill prata med mig.” 

  

Han poängterar också att kunden förstås har möjligheten att inte behöva interagera med 

någon personal. Kunden kan gå fram till en vara och känna själv, plocka, pröva och sedan 

köpa. Däremot verkar många kunder, enligt Carl, ha uppfattningen om att man ska få hjälp 

från börja till slut eftersom det är en så personlig butik. 

  

För de kunder som kanske föredrar att inte ha just det personliga bemötandet har butiken 

också en webbshop där de har en lite annorlunda orientering i relationerna. 

  

”På nätsidan så lägger man ju väldigt mycket mer fokus på den reklamen som man kan få 

ut. Det man har är ju egentligen en kundchat. Den kundchatten kan ockuperas av säkert 

samma person fyra gånger i veckan. Man börjar lägga märke till vilka det är som kommer 

och då har man också koll på vilka tidigare transcprits man har fått ut av den kunden. Så när 

det gäller hemsidan så försöker vi bygga den så klart genom influencers. Väl riktade 

influencers genom då denim-communityt. Inte kanske de här största blogg-communitina. 

Så att det är samma där. Deras prägel är så personlig att folk relaterar till dem mer än vad 

det är hen har på sig. Alltså stilen gör att det blir en personlig kontakt. Det är den kontakten 

de har som sen rekommenderar vidare till oss.” 

  

Hemsidans kundchatt är alltså den viktigaste resursen som de har för relationsskapandet på 

den plattformen. Han uttrycker stolthet över deras chatt eftersom den ockuperas nästan 

dygnet runt av någon i personalen. Det görs en jämförelse med andra stora företag som 

arbetar med internethandel och hur dåliga de är på att svara på chatten. Till skillnad från 

dessa stora företagen är Företag C väldigt snabba på att svara. De försöker att bibehålla den 

goda servicekvaliteten de har i butiken på hemsidan för att bibehålla relationerna. 

  

På internet behövs inte den service som krävs i butiker, så stora internetbutiker väljer 

antagligen inte att prioritera en kundrelation eftersom kunden kan ha en sådan anonymitet. 

Det tycker Carl är tråkigt och säger att han gärna ser en kund som kommer in i en fysisk 

butik. De kunder som kommer in i butiker idag är de som vill stilla ett behov och behöver 

hjälp med att få det behovet stillat. Butiken får väldigt får in väldigt få kunder samtidigt. På 

en lördag har de kanske fyra eller fem kunder inne samtidigt, vilket ger personalen stor 

möjlighet att ta hand om kunderna. Det är också extremt viktig att vara uppmärksam på 

kunden. 

  

”För får man inte hjälp eller får man inte en förfrågan om hjälp inom 30 sekunder eller 

någonting, så svalnar intresset för den butiken och så går man ut. Man kan säga att "servicen 

handlar om att säga hej och sådant" men inte mitt motto i alla fall, utan uppmärksamhet.” 

  

Carl fortsätter med att berätta att man måste vara uppmärksam i relationsskapandet med 

kunden. Det är saker som att personalen ska se att kunden kommer, att man hälsar genom 

att bekräfta att kunden är sedd och sedan låter man kunden kolla runt lite själv tills den visar 

intresse. Förhoppningen blir att kunden ska återkomma. 

  

Lojalitet 

Att kunden återkommer är det som Carl valde att definiera som lojalitet. Han säger att nästan 

85 % av de som handlar är återkommande kunder. De lockas oftast tillbaka eftersom det 

finns ett enormt antal kombinationer som kan göras med olika tygkombinationer och trådar. 
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Arbetet sker också aktivt för att ha nöjda kunder genom att säga att en nöjd kund är en 

återkommande kund. Enligt dem är det inte riktigt vinstmässigt förstås, men det kan löna 

sig i det långa loppet. 

  

Butiken har även ett lojalitetsprogram som även ska uppmuntra kunder att komma tillbaka. 

Den fungerar på det sättet att kunden får 20 % rabatt på valfri order när den skriver upp sig. 

Sedan får de också erbjudanden och förtur på begränsade upplagor och tyger som ska 

släppas. Butiken anordnar även kundkvällar som är inne i butiken. Utöver det får kunderna 

också erbjudanden som ta 3 betala för 2 på nätet. De kallar lojalitetsprogrammet för 

familjeklubben. 

  

De har funderat på att införskaffa olika förmånsnivåer. Det har inte kommit så långt, men 

de tänker på det i alla fall. Detta för att erbjuda mer till de trognaste kunderna. Exemplet på 

hur de hade tänkt sig är något i stil med 10 procent rabatt på alla köp vid bronsnivå, 20 

procent vid silver och 30 procent vid guld. Carl tycker däremot att brons, silver och guld 

låter lite tråkigt och använt i för stor utsträckning. Målet är istället att ha det mer familjärt, 

så som de vill att deras klubb ska uppfattas. Exempel på nivåer var; lillebror, storebror eller 

gudfader. 

  

”För kundklubben är ju egentligen en första introduktion till oss där man då kanske får lite 

nyhetsbrev etcetera. Men de här medlemskapen gör ju att du hela tiden är delaktig.” 

  

Han tror att utan kundklubb riskerar man att tappa återkommande kunder för att det inte 

finns incitament för att komma tillbaka om kunden ändå inte får något tillbaka. Vissa kedjor 

tenderar att skicka vissa erbjudanden vid födelsedagar till exempel, som ibland är 

uppskattat, men ändå känns meningslöst enligt Carl. Det viktigaste är att hålla goda 

kundrelationer för att kunden ska vara lojal. För att goda relationer ska bibehållas och för 

att kunden ska vara lojal krävs god service. 

  

Service 

Carl definierar god service med ett ord och det är uppmärksamhet. Att vara en bra säljare är 

inte det som räcker idag. Det handlar mer om att kunden inte alltid vet vad den vill ha, 

framförallt när de går in i en fysisk butik. Internet saknar helt service och han tycker att de 

skiljer sig på det sättet med den chatt de har i webbutiken. 

  

Mycket av det som personifierar deras service är integrerat i deras relationsskapande. I deras 

service ingår bland annat att se till kundens behov och bekräfta dem. 

  

”Vi lägger faktiskt vikt i service här. och inte bara ser svart på vitt eller i klausuler på 

användarvillkor som stora företag verkligen kan falla tillbaka på. De ser inte längre kund 

för kund eller relation för relation, utan det handlar om att avverka så många som möjligt 

till ett så enkelt sätt som möjligt. Det är därför allting digitaliseras och automatiseras. Vi 

tappar mer och mer den personliga biten med internet. Så att skulle man verkligen läsa 

igenom ett 75 -sidigt användaravtal där man säkert är bränd i någon av de formerna som 

kan uppstå när det blir problem. Där är vi verkligen mer ner på jorden och försöker fokusera 

mer på personlighet och personlig service helt enkelt och det är därför folk är här och köper.” 

  

Ett erbjudande som butiken har som är unikt är att du kan skapa dina egna jeans i butiken. 

Det ska finnas en otroligt stor mängd kombinationer som kan göras. Hittar en kund ett par 

jeans som hen trivs med finns det ytterligare sätt att förändra dem genom att till exempel 

bara byta färgen på tråden eller knapparna som ger byxorna en annan karaktär. Det är det 

som gör att företaget håller sig aktuellt och konkurrenskraftigt. 
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Service är enligt Carl ett väldigt stort konkurrensmedel som sätter en prägel på varumärket. 

En butik med bra service bygger också varumärket positivt. Intrycket kan vara väldigt gott 

hos någon stor butikskedja i en stor stad, men väldigt mycket under all kritik i andra städer. 

Det kan på det hela taget sänka upplevelsen av varumärket, trots den positiva upplevelsen i 

den första staden. Har ett varumärke dålig service i alla sina butiker resulterar det i dåliga 

vibbar från hela varumärket och kunden vill inte återvända. Carl säger att det därför är 

extremt viktigt att hålla servicekvaliteten hög i alla lägen. För att överleva måste man göra 

saker annorlunda eller bättre än andra varumärken. 

  

De gånger det däremot sker misslyckanden i deras service säger Carl att personalen och 

butiken också finns till för att lösa problem. 

  

”Vi har haft kunder som verkligen har laddat negativt innan de kliver in i butiken. Och sen 

egentligen sätter i halsen när vi säger "Ja, men absolut. Vi fixar ett nytt par." De har liksom 

redan förutsätt att det här kommer att bli jobbigt, nu ska jag klaga. Det kan vara fel storlek, 

den kan vara felsydd, men att man inte har något positivt av dem.” 

  

Carl säger att han tror att kunder ofta är negativt laddade för att de inte i alla lägen blir väl 

bemötta. Kunden är medveten om att företag drar sig för att göra reklamationer eller byten, 

så de går in med attityden om att det kommer bli jobbigt. Deras kunder är så negativt laddade 

tills de inser att de faktiskt får hjälp och gott bemötande. Det butiken gör är att de vill gå till 

botten med problemet och försöka lösa det på något sätt. Ibland kan kunden i sig ha gjort 

fel när de beställt från hemsidan och sett fel i storleksguiden eller dylikt. Trots att butiken 

inte har öppet köp eller någon retur försöker de hjälpa till på bästa möjliga sätt. De har ingen 

nytta av att ha kunder som inte kan använda sina produkter. Allting med service, 

personlighet och varumärkesuppbyggnad är sammanflätat, även marknadsföringen med det. 

  

Relationsmarknadsföring 

Den externa marknadsföring som butiken använder sig av är sociala medier, mer specifikt 

Facebook, Instagram och Twitter. Dessa konton hanterar de själva och annonserar i. Med 

annonsering menas inte betalda annonser som dyker upp i ens flöde som reklam, utan deras 

egna konton där de sprider information och skapar ytterligare relationer till kunder. 

  

Den riktade externa marknadsföring som de arbetar med är till de som tycker om rådenim. 

Annonsen ligger ute på en global denim-sida. Detta har resulterat i att de egentligen har 

kunder från hela världen. Dessa kunder handlar förstås på hemsidan. Annonserna på den 

denim-sidan läggs däremot inte ut varje månad. Det är snarare något som händer lite då och 

då i samband med att något nytt ska släppas. 

Varför de inte arbetar med annonseringar i tidningar eller dylikt är för att Carl inte tycker 

det ger någon egentlig effekt. 

  

”Kortsiktigt ger de ingen effekt. Man ska absolut inte säga att det inte ger någon effekt 

långsiktigt. Men då behöver man också lassa på ganska mycket pengar för att de ska ligga 

där hela tiden och se så att så många möjligt ser den.” 

  

Carl föredrar att hålla sig till sociala medier just nu och förlitar sig mycket mer på word of 

mouth från influencers inriktade mot just rådenim, och nöjda kunder, till nya möjliga 

kunder. Det tycker han ger mycket större effekt och kunden är oftare mer positiv om de 

kommer in på rekommendation. Deras största spridning är nog deras t-shirts som kunderna 

köper som har företagets logga på sig. Jeansen sprider endast märket om någon frågar 

personen som bär jeansen vad det är för märke. Tröjan blir däremot enkel gratis 
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marknadsföring. De uppmuntrar också kunder att inte begränsas till ett och samma 

varumärke. Märket kan inte uppskattas fullt ut om man inte vet hur andra också är för att 

jämföra de med varandra. Ett koncept som de upplever funkar eftersom de tycker att de 

erbjuder något så unikt att kunden kommer komma tillbaka och uppleva deras märke med 

större uppskattning. 

  

Den interna marknadsföringen är något som Carl säger att butiken inte aktivt arbetar med, 

men säger att personalen gärna ska känna sig bekväm i butiken. De har inga egentliga 

direktiv för hur man ska vara i butiken. 

  

”Vi har en väldigt fri organisation, så länge man håller sig kosher, rent ut sagt. Jag menar 

är man anställd i en butik, så uppträder man på ett bra sätt, man hälsar kunden välkommen, 

man sitter inte och röker i soffan eller någonting så där, utan vi har gett dem ett ganska fritt 

alternativ. […] så som jag vet att många kedjor har där man säger att de inte får sitta ner på 

arbetstid, måste göra det här och de har layoutplaner med hur butiken ska se ut.” 

  

Personalen har också mycket möjlighet att påverka butiken och möjlighet att utvecklas. De 

tycker om att testa nya typer av inredningar på butiken för att se om något fungerar bättre 

än det andra, och där är butikspersonalen stor del av den påverkan. Personalen kan också 

lägga fram önskemål om material som man handlar in. Carl säger att det är därför de till 

exempel har blommigt tyg. De ska också expandera till en ny butik i Stockholm under maj 

2018. Där får en av deras anställda sköta den butiken. Carl säger att de gärna eventuellt 

rekryterar nya butikschefer inifrån för att säkra kompetensen. De är också på väg att 

utveckla byxor i dammodell och där låter de deras kvinnliga anställda lägga upp planen för 

det. Personalen har stor möjlighet att påverka företaget och det är någonting som Carl 

uppskattar. 

  

Utöver möjlighet att påverka får också personalen olika förmåner om de gör ett bra jobb. 

Det kan vara att de får 100 kr extra för varje plagg som säljs. Gör man ett bra jobb kan man 

få välja valfritt plagg eller gör egna jackor, jeans eller chinos. Andra sätt som de ger 

incitament för prestation är exempelvis hur de belönar sina anställda i Stockholm när 

butiken väl ska öppna där. Uppnår den butiken dagskassan får ägaren 10 procent av det 

belopp som överstiger. 

  

Butikens varumärke är inte så välkänt, men Carl tror att de som känner till varumärket är 

väldigt trogna till det eller imponerade över det de gör. 

  

Företag D 
 

Relationer: 

På frågan hur hon skulle definiera en kundrelation uttryckte hon vikten av trygghet, att 

kunden ska känna sig trygg med att handla hos dem. Denise belyser ett dilemma med att 

hon själv är starkt förknippat med företaget, då hon arbetat där i över 20 års tid, att en del 

kunder uttryckligen alltid vill ha hennes hjälp när de ska handla. Detta ställer till det 

aningens när hon själv inte är på plats och att det påverkar hennes övriga personal till viss 

del då de kan känna sig icke önskvärd av kunderna. Men hon uttrycker vidare att personalen, 

framförallt ny personal, snabbt lär sig hantera dessa kunder och förstår vikten av relationen 

de skapat med Henne sedan tidigare. Och från denna förståelse kan de utveckla egna 

relationer med dessa kunder och många gånger ger det kunden en ny utökad upplevelse av 

butiken då de erhåller nya intryck från olika anställda. 
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”[…] Klart vissa kunder har man ju fått en ännu djupare relation till där är det inte bara 

lojalitet. Jag har en tjej som har handlat av mig verkligen i 21 år och har verkligen blivit 

min vän också och hon vill gärna komma efter stängning, Då vet jag liksom att hon handlar 

bra för en 4-5000 men då får man inte stressa henne utan då vill hon prata privatliv och 

liksom vi har byggt upp en relation och vi tycker om varandra så också. Men så kan jag ju 

inte ha med alla 10 000 medlemmarna.” 

  

Vidare beskriver hon att de arbetar mycket med omtanke när de skapar relationer. Denise 

beskriver olika scenarier där kunder behövt olika typer av assistans eller hjälp när de kommit 

in till butiken. De kan vara allt från att erbjuda kunderna någonting att dricka till att erbjuda 

våtservetter till kunder som har bristande hygien. Eftersom att deras produkter är väldigt 

personliga och intima menar hon att det är väldigt viktigt att man får kunderna att känna sig 

trygga och omhändertagna för att de ska uppskatta sin vistelse. Hon tror även att kunderna 

uppskattar att detta, hon menar att alla inte är bekväm med att visa sig och sin kropp för 

vem som helst. Och att man som kund då känner en trygghet i att man bli väl omhändertagen 

och respekterad för den man är och att de kan öka relationen till butiken. 

  

När vi pratar om hur lång tid det tar att skapa en relation menar hon att det tar lång tid att 

bygga upp en stabil relation med en kund. Eftersom att de är en sällanköpsvara de säljer är 

det viktigt att varje besök en kund gör blir till en lyckad upplevelse. Hon belyser även 

problematiken med att det kan gå väldigt fort att rasera en relation om det vid något tillfälle 

uppstår problem eller felaktigheter. Hon berättar att när det uppdagades att hon själv inte 

ägde butiken längre var det en del kunder som ifrågasatte och tappade motivation att handla 

av henne i samma utsträckning. Den personliga relationen hon byggt upp med dessa kunder 

fick en liten törn då kunderna inte längre i samma utsträckning kände att de stöttade hennes 

personliga verksamhet. Hon beskriver det som en vågskål där man hela tiden måste väga 

fördelar mot nackdelar. 

  

På frågan om hon ser några anledningar till att bygga relationer med kunder svarar hon att 

det helt klart gör det. Hon menar att som handeln ser ut idag, med ökad konkurrens både 

fysiska butiker och internetshopping, är kundrelationer extra viktigt. Denise menar även att 

dagens kunder är mer påläst när det kommer till produkter gällande material, priser etc. Och 

detta ställer högre krav på säljare att de kan matcha den kunskapen och kanske till och med 

erbjuda mer kunskap till kunden. Hon belyser vikten av att ta hand om varje kund som en 

individ och engagera sig och hjälpa kunden på ett sätt som passar just denne. 

  

Lojalitet: 

På frågan hur hon skulle definiera kundlojalitet svarade Denise att det är när man är trogen 

och återkommande. Hon anser också att lojalitet är en fortsättning på de relationsarbete de 

arbetar med, en god relation med sina kunder leder till högre lojalitet. Denise fortsätter och 

beskriver att de har återkommande kunder som handlar hos dem som ofta uttrycker att de 

vill hjälpa att främja ett ”levande centrum” och att de försöker förlägga majoriteten av sina 

köp hos dem. Vidare uttrycker hon också att de vid flertalet tillfällen får lovord av sina 

kunder att deras service varit väldigt tillfredsställande och att det ökat kundens motivation 

att återvända och handla igen. Hon belyser också att de har ett antal kunder som hon 

benämner som stamkunder, som är återkommande med jämna mellanrum och som ofta 

konsumerar. Dessa kunder utmärker sig ytterligare då de ofta interagerar med butikens 

sociala medier som Facebook och Instagram genom att gilla deras bilder och dela dem 

vidare för att öka spridningen. En del av dessa stamkunder ser hon själv som en typ av 

vänskap snarare än en arbetsrelation mellan säljare och kund. 
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På frågan om de har något lojalitetsprogram svarar hon ja. Deras kundklubb består idag av 

ungefär 10 000 registrerade medlemmar, och kunden ansluter sig med namn, 

telefonnummer och mailadress. Genom kundklubben erhåller de speciella utskick, främst 

via sms, när det planeras kampanjperioder eller olika erbjudanden. Dessa erbjudanden ter 

sig olika beroende på vilket syfte kampanjen har, men Denise beskriver att det kan vara att 

de erhåller förtur till en kampanjperiod eller speciella priser på produkter. Vidare samlar 

medlemmarna bonuspoäng vid varje köp, som sedan omvandlas till bonuscheckar som kan 

nyttjas i butiken. 

  

Hon uttrycker att de skulle kunna arbeta mer aktivt med kundklubben, men att de samtidigt 

inte vill pressa sina kunder allt för mycket och uppfattas som tjatiga. De främsta utskicken 

sker via sms och de anser hon vara det mest effektiva sättet att nå ut med kommunikation. 

Hon beskriver att de nästan omedelbart kan märka effekten efter ett sms- utskick, att det 

ibland redan efter några minuter börjar komma in kunder som erhållit utskicket. Detta tycker 

hon är spännande, men belyser även vikten av att inte använda sig av det för mycket och på 

så sätt ”irritera” sina kunder. 

  

Service: 

På frågan hur hon skulle definiera god service svarar Denise att det är att erbjuda kunden 

hjälp i alla lägen. Att man vågar agera säljare och erbjuda olika alternativa produkter än de 

som kunden kanske inte ursprungligen frågade efter. Detta för att ge kunden möjligheter 

och visar på att det finns många olika alternativ, men hon belyser också vikten av att det är 

kunden i slutändan som bestämmer och får sätta stopp. Att erbjuda kunden någonting utöver 

det som de förväntar sig. 

  

Hon trycker också på vikten av att ge kunden erkännande att de har uppmärksammat dom 

genom att hälsa och visa att de finns till handa om de vill ha hjälp. Men uttrycker också att 

det kan vara bra att inleda ett samtal med någonting annat än själva säljandet, att man 

försöker öppna upp en konversation med kunden för att på så sätt göra kunden mer bekväm 

och våga öppna upp sig om de behöver hjälp med någonting. 

  

Förutom att erbjuda personlig service till sina kunder, arbetar också företaget med att utbilda 

sina kunder gällande produktskötsel. Detta gör de i samband med försäljning av en produkt, 

och det kan till exempel vara hur man ska tvätta sin produkt för att öka livslängden och 

bibehålla kvaliteten längre. Detta menar hon också har hjälpt företaget att minska sina 

reklamationer avsevärt. Genom att utbilda sina kunder både personligt direkt i butiken, 

skickar de även med skötselråd i påsen när de säljer en produkt. På detta skötselråd står det 

till exempel tvättråd och annan information som kan vara bra att ta hänsyn till när man 

hanterar sin produkt. 

  

”[…]Vi försöker ju också utbilda kunderna och på de sättet har vi fått ned reklamationerna 

jättemycket att vi utbildar dem. VI har lite ord i påsen, i kassan hur de ska tvätta bh:n och 

nu är de handtvätt och hur de gör med strumporna innan de tar på sig dem. Och dem blir 

glada utav det och få veta dom ba ” åh gud de har jag aldrig haft nån aning om” de är ju 

65åriga kvinnor som inte har nån aning om vilken strumpbyxstorlek de ska ha. Så berättar 

vi att du tar upp dem ur förpackningen och du drar ut dom innan liksom å för då håller en 

strumpa så mycket längre. Och de har de aldrig hört liksom.” 

  

När det gäller servicemisslyckanden i övrigt berättar Denise att de arbetar med en givmild 

attityd till reklamationer. Hon uttrycker att de ibland kanske är för generösa när det kommer 

till kompensation, men hon menar samtidigt att det är värt det i längden. 
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”[…] Där lönar de sig också att va generös för annars är de lätt man får ett dåligt, att folk 

börjar prata illa om en och då sprider de sig snabbt. Så de är ju farligt om nån blir missnöjd 

och säger det till 10 väninnor.” 

  

Hon beskriver även att de får viss hjälp från sina leverantörer gällande reklamationer, men 

att det skiljer sig mellan leverantörers policys. Ibland väljer de att frångå en leverantörs 

beslut att inte ersätta en reklamation och istället själva ta kostnaden för det, och på så sätt 

behålla en nöjd kund. Men samtidigt trycker hon på att man inte får vara ”dumsnäll” utan 

ibland måste man sätta ned foten och neka. Men hon väljer hellre att ge kunden en ny chans 

och skicka med en reprimand och skötselråd tillsammans med en ersättningsvara för att på 

så sätt få kunden att inse att det kanske är deras eget hantering av produkten som orsakat 

felet. 

  

På frågan om hon ser service som ett konkurrensmedel får vi ett distinkt ja som svar. Hon 

utvecklar det med att de är en liten och nischad butik och att det finns gott om konkurrens 

på marknaden, och för dem att särskilja sig från den konkurrensen är det främst den 

personliga servicen som de kan arbeta med. Personlig service och kunskap är de viktigaste 

faktorerna som hon nämner som främsta konkurrensmedel. 

  

Relationsmarknadsföring: 

På frågan hur de arbetar med extern marknadsföring svarar hon att de använder sig av olika 

medel. De har en annons i en papperstidning som delas ut veckovis till alla brevlådor i 

Umeå, detta med främsta syfte att nå ut till deras äldre kunder som fortfarande använder sig 

av papperstidning. Hon beskriver att den traditionella marknadsföringen med framförallt 

papperstidning har gett minskad effekt genom åren då allt färre prenumererar på dagstidning 

idag och istället använder sig av internet för att läsa om nyheter. De har även haft annons i 

den tidningen under en lång tid och har på så sätt erhållit ett förmånligt pris att fortsätta 

annonsera i den. Denise anser själv att den ger effekt och att de får återkoppling från kunder 

som har sett annonsen. De använder sig även av radioreklam, men detta i allt lägre 

utsträckning. I övrigt använder de sig också av social medier som Facebook, Instagram och 

sedan har de även en egen blogg som de uppdaterar. 

  

Bloggen som de använder sig av har de blivit allt mindre aktiva med att använda, mestadels 

på grund av tidsbrist och engagemang till den. De har kvar, och använder, den fortfarande 

då de vet att en del av deras stamkunder läser den. Framförallt lägger de ut produktnyheter 

på bloggen och även övriga sociala medier. De har tidigare provat att arrangera lite olika 

tävlingar via sina sociala medier, som erhållit god spridning. Men dessa tävlingar har blivit 

allt färre, då de ansåg att oftast var det någon utomstående från Umeå stad som vann priset, 

och det var inte den ursprungliga planen när det började med tävlingar. De vill egentligen 

hellre att deras egna kunder eller någon potentiellt ny kund i Umeå ska vinna priserna, för 

att på så sätt kunna stärka eller skapa nya kundrelationer. 

  

Denise uttrycker också svårigheten med att producera bra bilder till sociala medier. Hon 

erkänner att hon själv inte har tillräcklig kunskap, engagemang eller tid för att producera 

väl utformade bilder till dessa. Istället blir det främst produktbilder som visar nyheter eller 

pågående kampanjer. Här uttrycker hon även en skillnad gentemot större organisationer och 

verksamheter som i vissa fall har speciella tjänster som endast arbetar med dessa ärenden. 

För en liten verksamhet anser hon det orimligt att kunna erbjuda en sådan tjänst, istället 

försöker hon använda sig utav sin egen personal och uppmuntrar dem att komma med 

förslag och idéer. 
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När det kommer till intern marknadsföring har hon lite svårare att sätta ord på det. Här 

uttrycker hon också att det är en stor skillnad från de större kedjorna som ofta har utarbetat 

underlag för hur man ska uppträda och förhålla sig gentemot företagets riktlinjer. De kan 

även erbjuda utbildningar av olika typer i större utsträckning som kan bidra till bättre 

försäljning och ökad personaltrivsel. Här erkänner hon också att hon har lite att förbättra i 

sin verksamhet gentemot sin personal att bättre underhålla deras motivation och 

säljtekniker. Hon lyfter också fram att en del leverantörer brukar hålla i interna utbildningar 

när de är på besök och till exempel visar upp nya produkter. Dessa utbildningar anser hon 

brukar kunna ge effekt på personalen som kan få förhöjd motivation gentemot den 

leverantörens produkter efter en genomförd utbildning. Förutom dessa har de även lite 

motivations- och säljtips- affischer som finns i personalrummet att titta på om man vill. 

  

På frågan om hur mycket personalen har möjlighet att inverka på verksamheten svarar 

Denise att de har viss möjlighet till det. Hon beskriver att de brukar ha interna små möten 

där de diskuterar olika punkter som exponering, skyltning och kommande kampanjer. Hon 

menar att hon försöker främja en öppen och transparent attityd och hon tror att personalen 

uppfattar att de har möjlighet att påverka beslut. Vidare säger hon att hon alltid lyssnar på 

vad de har att säga, men att hon sedan oftare grundar sina beslut på sin egen erfarenhet men 

att det ibland kommer bra åsikter från personalen som hon tar till sig och använder sig av. 

Hon ger även personalen befogenhet att självständigt ta hand om reklamationer, även om 

de vissa gånger gärna överlåter de ärendena åt henne. 

  

”[…] De bästa är ju att de inte behöver fråga mig, men ibland blir dom osäker och då tycker 

de är lite skönt att jag får ta tag i det där.” 

  

På frågan hur hon tror att allmänheten uppfattar företaget, svarar hon att hon hoppas på 

positivt. Hon säger att det händer att kunder kommer in och berömmer butiken för deras 

utbud och service och att det får man tolka som positivt. Men samtidigt tror hon inte att de 

som inte uppskattar företaget skulle komma in och säga det heller, de uppfattningarna får 

man inte höra personligen. Men överlag upplever hon det som att kunderna och allmänheten 

gillar hennes butik. 

  

Företag E 
 

Relationer: 

På frågan hur hon skulle definiera en kundrelation svarade Elina att det är en form av utbyte 

mellan personal och kund. Vidare uttrycker hon att ärlighet och omsorg är de två viktigaste 

begreppen att förhålla sig till, är man inte ärlig mot sina kunder kommer man att påverka en 

relation negativt. Om man endast agerar säljare och gör sitt yttersta för att sälja så många 

plagg som möjligt utan att ta hänsyn till vad kunden verkligen vill och tycker om, anser hon 

att man inte visar omsorg gentemot kunder och därmed inte kan bygga några relationer. Hon 

uttrycker också att det finns ett samband mellan försäljning och relationer, om man inte kan 

skapa en relation med en kund blir det svårare att skapa försäljning. 

  

Eftersom det är försäljningen som skapar förutsättningar för att ens kunna hålla 

verksamheten igång krävs det att man arbetar för att bygga relationer och förhoppningsvis 

få återkommande kunder. För att skapa dessa relationer ser de till att hålla det enkelt och 

prata vardagligt med kunden för att inte gå in direkt på diskussion om säljet. Genom att 

fokusera på kunden och inte säljet upplever Denise att det är mer garanterat att kunden 

kommer tillbaka för att en relation har etablerats. 
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På frågan hur lång tid hon uppskattar att det tar att skapa en relation svarar hon att det kan 

variera väldigt kraftigt och att det påverkas av den individuella kundens preferenser. Vissa 

kunder vill ha relationer med en säljare medan vissa endast vill ha hjälp att genomföra 

specifika köp utan att utbyta personlig kontakt i större utsträckning. 

  

Lojalitet: 

På frågan hur hon skulle definiera kundlojalitet uttrycker hon framförallt återkommande 

kunder som den tydligaste beskrivningen. Kontinuerligt återkommande kunder är 

fundamentalt för att verksamheten ska gå runt. För att skapa kundlojalitet fokuserar de 

nästan all sin marknadsföring mot deras medlemmar i kundklubben genom utskick via sms 

och mail. De jobbar väldigt mycket direkt mot deras redan befintliga kunder. Det mest 

utmärkande för en lojal kund enligt henne är att den är medlem i klubben och därigenom 

exponeras för de erbjudanden och reklam som de har. En kund som är villig att vara med i 

klubben är en kund som är lojal gentemot företaget. 

  

Butikens lojalitetsprogram är uppbyggt på ett bonussystem där allt de handlar för omvandlas 

till poäng och vid en gräns på 3000 kronor per kalenderår erhåller de en bonuscheck som de 

kan använda sig av i både butik och webshop. Allting de köper för över 3000 kronor per 

kalenderår erhåller de en procentuell återbäring på i form av bonuschecken. Hon uttrycker 

även en positiv inställning till att deras lojalitetsprogram sträcker sig över en årsperiod, 

istället för att man kontinuerligt under året får mindre summor hela tiden som återbäring. 

Hon anser att detta är ett sätt att inte stressa sina kunder och pressa dem till fler småköp som 

hon tror kunderna inte vill eller uppskattar att göra. 

  

Service: 

På frågan hur skulle du definiera en god service svarar hon att det inte alltid måste innebära 

en försäljning till en kund, utan de räcker med att man skapar en kontakt med en kund. Hon 

belyser att det givetvis är från företagets synpunkt alltid bäst om en försäljning genomförs, 

men att ibland kan man lyckas förmedla inspiration till en kund som gör att de återkommer 

vid ett senare tillfälle och handlar då. Viktigaste enligt henne är att man skapar en kontakt 

med kunden. 

  

För att göra detta fortsätter hon att beskriva hur en initial kontakt med en kund kan se ut. 

Den tar sin början i att kunden kommer in och man hälsar välkommen, sedan anser hon att 

man inte ska inleda samtalet med att börja prata om försäljning, utan snarare försöka skapa 

en avslappnad atmosfär genom att prata om andra vardagliga saker. 

  

”[…] Sen brukar vi försöka närma oss kunderna utan att prata försäljning direkt. Och det 

gör man genom att prata skor eller vad kunderna har på sig. Man pratar om något helt annat 

helt enkelt. Så att man får den här spontana avslappnade kontakten. För man vet ju själv att 

får man frågan direkt "Vad kan jag hjälpa till med?" Så säger man "Nej jag kollar bara." 

Och det är jättesvårt sen att få in en försäljning på det.” 

  

Vidare berättar Elina att de arbetar aktivt med att visa och erbjuda kunden alternativa 

produkter utöver den som ursprungligen efterfrågas. Ordet omsorg är något som hon gärna 

pratar om och som de strävar efter att arbeta utifrån. Istället för att prata om merförsäljning 

använder de sig av omsorgsförsäljning istället. Detta menar hon är viktigt för deras service, 

att erbjuda kunderna alternativa kläder som både kan ersätta och komplettera andra 

klädesplagg som de antingen redan har hemma eller som de tänkt köpa. 

  

De erbjuder även sina kunder möjligheten att boka in personlig shopping. Det är en 

kostnadsfri tjänst som kunderna själva kan boka via deras hemsida, de får då tillgång till en 
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personlig säljare under en timmas tid som enbart fokuserar på dennes behov och önskningar. 

Hon beskriver även att de har ett medlemsregister på sina kunder, och om de är ansluten till 

detta kan de se historik på tidigare inköp och på så vis kunna erbjuda kunderna produkter 

som kan passa till de tidigare inköpta plaggen. Elina belyser dock att oavsett om de har 

bokat in personlig shopping eller inte, erbjuder de sina kunder samma service. Har man 

bokat en tid för shopping kan de dock skräddarsy upplevelsen lite mer strukturerat redan 

innan, och kan erbjuda mer effektiv shopping. 

  

Utöver den avslappnade kontakten med kunden ser personalen ofta till att eventuella 

partners som följer med in i butiken tas om hand. På det sättet slipper partnern, som är där 

för att handla, ha den andra som följer efter och kan känna ett lugn i att den är nöjd i tillvaron. 

Oftast innebär det bara att be den andra partnern att sätta sig ned i soffan och prata lite enkelt 

med personalen. Elina beskriver att det ofta är väldigt uppskattat av alla parter eftersom 

stressfaktorn försvinner. 

  

På frågan om hon anser att service kan vara ett konkurrensmedel svarar hon ”absolut”. Hon 

anser att det troligtvis är det största konkurrensmedlet de har. Hon menar de måste kunna 

erbjuda en bättre helhet till kunderna för att kompensera att deras priser ligger aningens 

högre än deras konkurrenters. 

  

På frågan hur hanterar ni ett servicemisslyckande svarar hon att de bemöter kunden på 

samma sätt som om de skulle sälja till kunden; med omsorg och respekt i fokus. De försöker 

identifiera vad som gått fel med plagget om det gäller en reklamation, de försöker på ett 

respektfullt sätt fråga ut kunden vad som inträffat om de har misskött plagget på något vis 

gällande till exempel tvättning. Hon berättar vidare att de har en sömmerska som kommer 

till butiken 2 gånger i veckan och åtgärdar eventuella brister i plaggen. Sömmerskan hjälper 

även till med ytterligare service som uppläggning av byxor. 

  

”[…]. Och jag har ju en uppfostran inom handels där man tar tillbaka allt. För de vi stod 

aldrig och argumenterade där på nåt sätt. Och den synpunkten har ju jag med mig 

fortfarande. Men här behövs den inte på samma sätt. Men vi tar ju tillbaka. Och är det 

någonting vi kan laga så gör vi det i första hand.” 

  

Vidare berättar hon att de uppmuntrar kunderna till att uttrycka om det är något som 

funderar över, även om det gäller eventuella problem. De vill hjälpa sina kunder att bli nöjda 

och är det någonting som upplevs negativt av kunder vill de gärna höra det, Detta för att få 

en chans att behandla ärendet och åtgärda det, samt att ta lärdom av det för att i framtiden 

kunna undvika just det problemet eller vara bättre förberedd på att lösa liknande ärenden. 

  

Relationsmarknadsföring: 

På frågan hur de arbetar med extern marknadsföring får vi till svar att det endast riktar sig 

med marknadsföring mot sina medlemmar i kundklubben. De använder sig ingenting av 

traditionell marknadsföring som tidning, radio och tv. 

  

”[…] Vi annonserar ingenting. En gång per säsong skickar vi med vår folder i Femina. Men 

annars har vi ingenting i VK eller dagstidningar. Utan vi vänder oss till våra befintliga 

medlemmar direkt. Via mail och sms, vad de väljer för någonting.” 

  

Vidare beskriver hon att de har börjat med att använda sig av sociala medier, men att det i 

dagsläget är någonting under uppbyggnad och inget de arbetar aktivt med. Där är det främst 

Facebook och Instagram som används. Här läggs det mestadels ut inspirationsbilder med 

produkter och nyheter som är på väg in. Främsta anledningen till att de inte jobbar aktivt 
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med det i dagsläget är att de inte anser att deras främsta kundsegment använder sig av sociala 

medier för det ändamålet. Hon menar dock att det mer och mer kommer att gå åt det 

marknadsföringssättet då teknologin tar en större plats i samhället idag och att det är en 

naturlig aktion att rikta sig mot det. Hon ser även fördelar med det att man kan anpassa sina 

inlägg och göra dem mer personligt inriktade, samt att man kan i större utsträckning och 

frekvens annonsera och marknadsföra sig. 

  

Istället för att använda sig av extern marknadsföring förlitar de sig kraftigt på sina kunder 

och att de sprider positiva ord om företaget. För att uppnå detta kräver det mycket av deras 

bemötande och service i butiken. Förhoppningen som Elina har är att allmänhetens 

uppfattning om företaget är positiv, även om väldigt få verkar känna till att butiken ens 

existerar. Antagligen beror det på att de endast marknadsför sig till sina egna medlemmar. 

Hon hoppas däremot på att de som känner till företaget har en väldigt positiv bild. 

  

På frågan hur de arbetar med intern marknadsföring svarar hon att de har styrdokument och 

förhållningsregler som de anställda får ta del av vid nyanställning samt att de finns till hands 

att läsa igenom när man vill. De tillhandahåller även generösa personalrabatter för att deras 

personal skall kunna använda och visa upp deras egna produkter när de arbetar. Hon 

beskriver även att de har en del studenter som arbetar hos dem vid få tillfällen, som ibland 

inte har tillräckligt med ekonomiska resurser att kunna köpa deras kläder för att kunna 

använda vid arbete. För dessa anställda har de istället ordnat med ett antal klädesplagg som 

de kan låna under deras arbetspass, för att behålla enhetligheten bland de anställda. 

  

På frågan hur de arbetar för att motivera sina anställda berättar hon att de brukar anordna 

diverse säljtävlingar med förmånliga priser för de anställda att vinna. Denise anser att detta 

är ett effektivt sätt att motivera sina anställda att arbeta hårdare. Hon uttrycker även att det 

självklart inte ska gå ut över den personliga service de erhåller till sina kunder, utan snarare 

att det ska vara ett komplement och fungera som en motivationshöjare. Förutom detta ger 

hon även sin personal utrymme att uttrycka sig gällande förändringar eller förbättringar för 

företaget. Hon trycker på att de är en liten butik med få antal anställda och det är viktigt att 

alla känner att deras insatser är betydelsefulla och att de får utrymme och möjlighet att 

uttrycka sig. Hon berättar även att de relativt ofta arbetar själva i butiken, och att det är 

väldigt viktigt att alla kan uttrycka eventuella problem eller otydligheter som de uppfattar 

kan uppstå under tiden de arbetar. 
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6. Analys och diskussion 
I detta avsnitt kommer det insamlade materialet att analyseras för kunna identifiera hur 

småföretag inom sällanköpshandeln av beklädnadsvaror uppfattar och arbetar med 

kundrelationer för att behålla lojala kunder. Detta genomförs med att sammanlänka det 

insamlade materialet med den teoretiska referensramen för att erhålla en djupare förståelse 

för studiens forskningsområde. De teman som presenteras i analysen härleds från de teman 

som framställts från den teoretiska referensramen, samt relevant information som erhållits 

via de utförda intervjuerna som kan bidra till att besvara studiens syfte. Dessa identifierade 

teman är; relationer, lojalitet, service och relationsmarknadsföring.     

  

6.1 Relationer 
Resultatet av studien är att begreppet relation och dess betydelse är starkt individanpassat. 

Många av respondenterna uttryckte att de hade svårt att sätta ord på hur man kan beskriva 

en relation, trots att de är ett vanligt återkommande begrepp som används av samtliga 

respondenter i deras arbete. Gemensamma åsikter som framkom är att begreppet är positivt 

laddat, och ofta innefattar aspekter som omsorg, förståelse, trygghet och behov. Majoriteten 

av respondenterna menade även att kunden spelar en central roll, och att det är kundens 

preferenser som ligger till grund för relationsskapande. Detta kan jämföras med Grönroos 

(2008, s. 49) som menar att en relation har skapats när kunden känner en koppling till 

företaget. Om företaget kan fånga upp vad kunden eftersträvar kan de anpassa sitt 

bemötande och service efter det, och på så vis erbjuda kunden en förhöjd upplevelse som 

kan skapa en framtida positiv attityd gentemot företaget. 

  

Att skapa trivsamma och personliga butiksmiljöer som kunderna ska trivas i och uppskatta, 

är något som uppfattas som viktigt för företagen för att särskilja sig från andra konkurrenter 

och på så vis stärka möjligheten att skapa närmare relationer med sina kunder. Förutom 

butiksmiljön är det framförallt den personliga interaktionen från personalen som ses som de 

starkaste argumenten till att kunna skapa relationer. Detta sammanfaller med Gummesson 

(2002, s. 19) som menar att ömsesidigt interagerande mellan minst två parter, i detta fall 

personal och kund, med syfte att skapa värde för båda parter är det som definierar en 

relation. 

  

De fördelar som relationsarbete kan bidra med för företag är framförallt återkommande 

kunder. Andra anledningar som respondenterna uttryckte var att det resulterade i ringar på 

vattnet, att ett lyckat kundmöte kan generera positiva omnämnanden till andra potentiella 

kunder. Andra åsikter som lyftes är att det idag är en nödvändighet att arbeta gentemot 

kundrelationer för att överleva i den ökade konkurrensen som råder i handeln idag. 

Framförallt lyftes fördelarna fram att de fysiska butikerna kan erbjuda personlig hjälp, till 

skillnad från till exempel internethandeln. För att kunna hävda sig i den hårda konkurrensen 

krävs det att det personliga mottagandet är tillfredsställande och anammar ett omsorgsfullt 

tankesätt för att bemöta kundens förväntningar. 

  

Sawhney & Zebin (2002, s. 317) belyser att relationsarbete är resurskrävande och kräver 

investeringar från bägge parter, är något som märks när respondenterna svarar på hur lång 

tid det tar att skapa relationer. Här skiljer sig svaren väldigt mycket åt med allt från 15 

minuter till flera månader. Här avspeglas också respondenternas olika individuella 

inställningar till relationsbyggande och vilka faktorer som kan påverka relationsskapandet. 

En respondent uttrycker att en viktig aspekt för att inleda en relation är att förmedla butikens 

koncept och varumärke, och menar att ju snabbare man förtydligar detta och får kunden att 

förstå innebörden av det desto snabbare kan en relation skapas. Gemensamt framträder dock 

kundens inställning och attityd till att investera i ett relationsbyggande som en viktig del i 

detta, då alla kunder är olika individer och har olika inställning och benägenhet att ingå i en 
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relation. Just kundens individualitet är ett återkommande ämne som berörs och framträder 

som en viktig del för att lyckas med relationsskapandet. Att svaren skiljer sig kraftigt åt här 

visar också på komplexiteten i greppbarheten av relationer, vilket överensstämmer med 

Grönroos (2008, s. 47) som säger att det är svårt för företag att se om en relation har skapats 

eller inte, om det inte finns något påtagligt som visar på det. Som tidigare nämnt beskrivs 

en relation som en gemensam koppling mellan kunden och företaget, men en relation kan 

även vara kortlivad och flyktig och kan ses som en pågående process (Day, 2000, s. 24). 

  

Som tidigare nämnt presenterar Day (2000, s. 25) relationsskapande som ett spektrum som 

sträcker sig från en genomförd transaktion till en långsiktigt ömsesidig relation. Analyserar 

man respondenternas svar utifrån detta spektrum kan man tydligt urskilja att deras svar 

överensstämmer väldigt bra med spektrumets beståndsdelar. Majoriteten uttryckte att första 

kontakten eller mötet med kunden har en viktig roll för att kunna skapa en relation. Detta 

kan ses som en del av företagets serviceerbjudande vilket kommer presenteras mer utförligt 

senare under servicekapitlet. Men det kan dras tydliga paralleller mellan deras inställning 

mot första kundkontakten och Days (2000, s. 25) första del av spektrumet som innebär att 

den ena parten erhåller mer värde på bekostnad av den andre. Här kan man tolka det som 

att företaget investerar mer resurser vid första kontakten för att kunna möta kundens 

preferenser och anstränger sig för att göra denna tillfreds med mötet. Den andra delen av 

spektrumet innebär att en social koppling har bildats och således kan värdeskapande utbyte 

börja utformas. Här arbetar företagen aktivt med att förse kunden med personliga 

individanpassade erbjudanden med förhoppning om att kunden skall uppskatta detta och bli 

en återkommande kund. Om det arbetet blir lyckat har en relation skapats med en kund som 

upplever en förhöjd upplevelse och kontakt med företaget och väljer således att handla vid 

upprepade tillfällen hos det företaget. Detta är det långsiktiga målet som samtliga 

respondenter uttrycker att de vill ha; återkommande kunder, 

  

Studiens resultat indikerar således att även om företagens tillvägagångssätt skiljer sig åt, 

strävar de alla efter samma långsiktiga mål att erhålla återkommande kunder. De alla 

gemensamt uttrycker att relationsskapande arbetssätt är ett incitament för att erhålla detta. 

För att möjliggöra detta krävs det ett kundinriktat synsätt som sätter kundens behov i fokus, 

framförallt i början av relationer, och att deras arbetssätt behöver anpassas för att bemöta 

de individuellt olika kunderna på bästa sätt. 

  

6.2 Lojalitet 
När det kommer till kundlojalitet visar studiens resultat tydligt att företagen uppfattar 

återkommande kunder som den tydligaste definitionen, då samtliga respondenter svarar 

detta. Några utvecklar vidare resonemanget med att de arbetar aktivt för att erbjuda en helhet 

med både produkter och service som ska tillfredsställa kundens alla behov och på så vis 

skapa incitament för att bli återkommande kunder. Detta överensstämmer med Blomqvist 

et al. (2004, s. 33) som menar att begreppet har sin grund i att företag utarbetar strategier 

som kan tolkas som ett mått på företagets förmåga att generera värde för sina kunder. Som 

tidigare nämnt är återkommande kunder en något förenklad definition av kundlojalitet, då 

detta begrepp har väldigt många olika beståndsdelar som kan påverka lojaliteten. 

  

Ganesh et al. (2007, s. 71) belyser två sorters kundlojalitet, aktiv och passiv, där den aktiva 

lojaliteten karaktäriseras av att kunder har ett proaktivt beteende och ofta har intention att 

handla samt sprider positiv word-of-mouth om företaget. Detta synsätt överensstämmer väl 

med respondenternas svar på vad de anser utmärka en lojal kund. Respondenternas svar är 

övergripande om kunder som interagerar med företaget både fysiskt och online via deras 

sociala medier. Flertalet belyser att de uppfattar att lojala kunder ofta talar gott om deras 

företag till andra människor. En respondent utvecklar ett intressant resonemang om att äldre 
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kunder tenderar att vara mer lojala än yngre. Han tror att det beror på att den yngre 

generationen har växt upp i dagens handelssamhälle som han anser är kraftigt influerad av 

internethandel och att de därigenom tappat förståelsen och intresset för lojalitet. Tilläggas 

bör att han förstås talar generellt när han pratade om illojalitet hos ungdomar. Vi tror 

däremot att det är ett större antal som skapar en relation och en lojalitet till företaget än vad 

han uppfattar. Elina, Anna och Anita säger till exempel att olika kunder är olika köpkraftiga, 

men är ändå trogna kunder. Ett antagande görs därför att ungdomar tillhör grupper som inte 

är köpstarka, men ändå är kapabla att vara lojala gentemot företaget. 

  

Detta ansåg vi var en intressant tanke som vi inte reflekterat över innan, och det skulle vara 

intressant att se någon vidare forskning kring det ämnet. Denna synpunkt kan även härledas 

till McGoldrick & Andre (1997) som beskriver olika anledningar till varför kunder väljer 

att handla på flera olika företag. De beskriver bland annat att kunder kan ha ett dedikerat 

beteende och anse att det är deras skyldighet att handla i flera olika butiker. Det kan även 

vara att kunder är nyfikna och vill söka information och kunskap om märken och produkter, 

och detta har tillväxten av internet möjliggjort för kunder att kunna söka information i 

väldigt hög grad. Detta är också något som flertalet av respondenterna uttrycker; att dagens 

kund innehar mer information om produkter och material jämförbart med kunder förr i tiden. 

De ser både fördelar och nackdelar med detta, men gemensamt anser de det vara en 

utmaning för företag och dess personal att kunna matcha kundernas kunskap och om möjligt 

överträffa den för att erbjuda ett så bra erbjudande som möjligt. 

  

Som tidigare nämnt är lojalitetsprogram idag ett vanligt fenomen i dagens handel. Samtliga 

företag vi varit i kontakt med använder sig i någon utsträckning utav denna typ av 

marknadsaktivitet. Även om utformningen och användandet av dessa program skiljer sig åt 

mellan företagen har samtliga respondenter en positiv inställning till användandet av det. 

Gemensamt för alla program som presenterats för oss är att de alla utgår från någon typ av 

belöningssystem, och skiljer sig från traditionella stämpelkort till mer digitaliserade system 

som räknar total konsumtion under en ettårsperiod. De företag som använder sig av 

digitaliserade lösningar erhåller ytterligare en fördel genom att de kontinuerligt samlar data 

om sina kunder, som de senare kan använda sig utav vid eventuella utskick eller framtida 

kundmöten. Företag E är ett av dessa företag och de använder sig uteslutande av sin 

kunddatabas, som de erhåller via sin kundklubb, när de marknadsför diverse kampanjer och 

erbjudanden. Även företag D gör riktade utskick via mail och/eller sms till deras 

medlemmar för att annonsera kommande kampanjer eller erbjudanden. Att använda sig av 

olika lojalitetsaktiviteter verkar vara vanligt förekommande, och det överensstämmer med 

Söderlund (2001) som menar att företag med fördel kan kombinera flera olika 

lojalitetsaktiviteter för att nå framgång. Flera respondenter uttrycker också vikten av att inte 

för ofta göra utskick till sina medlemmar, detta främst för att inte störa eller irritera sina 

kunder och på sätt stöta sig med sina medlemmar som de alla värnar om. 

  

Några av respondenterna uttrycker också att långt ifrån alla som tar del av deras 

lojalitetsprogram kan klassas som lojala kunder. Men samtidigt menar de att programmen 

är en viktig del i att skapa och utveckla relationer med kunderna, och förhoppningsvis få 

dessa som återkommande kunder vilket de uttrycker är den främsta definitionen av en lojal 

kund. 

  

6.3 Service 
Samtliga företag anser sig prioritera service i hela sin verksamhet, men har även olika 

definitioner på vad god service är. Det varierar från att vara uppmärksam på kundens behov, 

att vara ärlig, till att erbjuda hjälp i alla lägen. Faktorer som de alla har gemensamt är att 

kunden är i fokus. Många av dem uttrycker att ärlighet är det viktigaste och ibland är det 
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inte heller viktigast med att ett köp genomförs, utan snarare att kunden känner viss tilltro 

eller positivitet till företaget i fråga. Det genererades också olika svar vid frågan om de 

prioriterade god service. Svaren varierade från att det är kärnan av verksamheten till att 

hjälpa kunden så mycket som möjligt. 

  

Samtliga respondenter hävdar att service är ett viktigt konkurrensmedel för att överleva på 

marknaden, om inte det viktigaste. För det krävs hög kvalitet på service eller olika nischer. 

Företag E erbjuder “personal shopping” eller tar hand om medföljande partners som ett sätt 

att differentiera sig på marknaden. Företag D ser till att hålla sina kunder informerade om 

korrekt skötsel av sina kläder. Företag C hjälper kunden att designa sina kläder och är med 

i den urvalsprocessen. Företag B ger kunden utrymme och möjlighet att skapa den relation 

som den vill med företaget. Företag A gör en ärlig behovsanalys till sina kunder och hjälper 

dem gärna att fixa en ny outfit som fungerar. 

  

Om vi ser till de fem faktorerna som Parasuraman et al. (1988, s. 23) lagt fram och försöker 

analysera företagens strategier genom dessa fem faktorer. Dessa är materiella, pålitlighet, 

mottaglighet, försäkran och empati. Genom att använda oss av den information vi har kan 

vi skapa en analys för att förstå hur de olika företagen arbetar med servicekvalitet och vad 

de har för unika attribut som differentierar dem från varandra. 

  

Börjar vi med att se till den materiella faktorn, där personalen och butiksmiljön ingår, 

trycker majoriteten av företagen på att personalen gärna får bära butikens kläder för att visa 

att utbudet även tilltalar dem. Butiken får gärna också upplevas personlig där de ständigt 

uppmuntrar förändringar. Företag A säger till exempel att deras kunder inte ville att butiken 

skulle bli för professionell, utan snarare mer kännas som ett hem. Företag B känner också 

att det finns enorma fördelar att göra vad man vill med butiksmiljön. Fyra av fem 

respondenter säger också att personalen får göra lite som de vill utan styrdokument så länge 

de uppför sig enligt vad som förväntas av dem. Vi tror att det varierar i vilka som väljer att 

ha styrdokument och uppförande riktlinjer. Uppfattningen var att Företag E gärna arbetar 

med sådant för att det behövs medan de andra känner en tilltro till sin personal. 

  

I faktorn om pålitlighet ingår också personalens kompetens. Företagsägarna uppmuntrar sin 

personal att själva genomföra de olika serviceerbjudanden som butiken erbjuder. Företag C 

låter personalen hjälpa kunder att välja ut jeanstyger, Företag A låter personalen göra den 

svåra behovsanalysen. Det finns mycket som bidrar till pålitligheten. Givetvis ska det 

tilläggas att vissa kunder inte vill få hjälp av andra än butiksägarna, som så är fallet i Företag 

A, Företag C och Företag D. Kunden har möjlighet att själv välja huruvida servicen 

genomförs på ett pålitligt sätt. Det sammanfaller också med Gummesson (2002, s. 19) att 

relationen skapas mellan minst två parter och i många fall tror vi därför att det har etablerats 

en tydlig relation och uppfattning av service mellan butiksägarna och vissa kunder. 

  

Mottaglighetsfaktorn varierar dock mellan företagen. I Företag B finns exempelvis en 

inställning av att kunden får hjälp om den söker hjälp medan Företag A eftersträvar att 

hjälpa till så fort kunden kommer in. För andra respondenter är det annorlunda med att 

Företag E till exempel initierar en vardaglig konversation med sina kunder innan 

servicemomentet och själva köpet startar. Variationen i mottaglighet är därför stor, men det 

är också det som gör att butikerna skiljer sig åt i positiv bemärkelse, då kunder skiljer sig åt 

och söker olika typer av service baserade på personliga preferenser. Det sammanfaller även 

med Day (2000, s. 25) och Oliver (1999, s. 35) där personliga preferenser avgör vilket 

företag som en relation skapas med. Att ha olika synsätt på hur personalen initierar 

kontakten med kunden kan därför vara en styrka i och med att de inte känner ett behov att 
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tillfredsställa alla som kommer in. Därigenom kan de skapa en trogen kundbas som 

uppskattar den butiken de går till. 

  

Detta sammanfaller med faktorn om försäkran. Respondenterna beskriver att deras personal 

bidrar till butikerna, såsom förslag på hur butiken ska exponeras eller utformningen. 

Begreppet empowerment är här nära relaterat tycker vi och det som Grönroos (2008, s. 382) 

beskriver om att ökat ansvar leder till goda relationer med kunden. Med ökat ansvar i 

butiken tillkommer motivation från personalen, vilket vi anser leder till ökat förtroende och 

tillit från kunden. Detta för att det ger de anställda mer självförtroende i huruvida de känner 

till butiken eller kan påverka det som händer i den och därför har en stor kunskap om vad 

butiken erbjuder. Respondenterna upprepade ofta att deras service var till för att skapa 

relationer. Day (2000, s. 24) säger att relationer kan ha olika karaktär och att parterna kan 

prestera olika mycket för att upprätta och bibehålla relationen. En ständigt hög prestation 

kan öka sannolikheten för att kunden är nöjd och vill återkomma. Kunskapen är en del av 

hög prestation som inger förtroende och av den anledningen tror vi att ökat ansvar leder till 

kunskap åt personalen och tillit från kunden. 

  

Den sista faktorn inom servicekvalitet är empati. Alla de företag som har deltagit i studien 

har berättat hur extremt viktigt det är att ge individuell uppmärksamhet till alla kunder som 

kommer in, vare sig den är kort- eller långvarig. Detta återspeglas i behovsanalysen som 

frekvent nämns av alla där kunden hamnar i fokus och får individuell uppmärksamhet. 

Företag A, Företag B och Företag C beskriver alla denna behovsanalys, medan Företag D 

och Företag E ger den individuella uppmärksamheten genom skötselråd respektive boka in 

en timme av behovsanalys i form av personal shopping. 

  

Varför vi har genomfört denna analys av de fem faktorerna för servicekvalitet på företagen 

är för att undersöka huruvida de har en servicekvalitativ syn genomgående i sin verksamhet. 

Detta för att vi anser att det finns de som gärna påstår sig prioritera hög kvalitet i sin service, 

men egentligen har ignorerat essentiella faktorer för att hålla den hög. Vi kan se att 

respondenterna tydligt har berättat om situationer eller strategier som gör att de fem 

faktorerna framstår som uppfyllda. Viktigt att ha i beaktning är förstås att vissa kan välja att 

försköna scenarios för att framstå som bättre än vad de faktiskt presterar. Vår uppfattning 

är däremot att de berättar om hur de faktiskt arbetar. 

  

6.4 Relationsmarknadsföring 
I samtliga intervjuer har vi frågat hur de olika företagen arbetar med extern marknadsföring. 

Syftet med den frågan var att se hur de arbetade med marknadsföring och deras inställning 

till det. Respondenterna kunde exempelvis vara primärt transaktionellt inriktade med 

kampanjer och reor eller lite mer relationsinriktade, som handlar om att uppmuntra kunden 

att komma tillbaka för annat än förmånliga priser som beskrivs av Möller & Halinen (2000, 

s. 32). 

  

Det vi fick fram var att övervägande många föredrog marknadsföring via sociala medier 

snarare än vad de ansåg vara traditionella marknadsföringskanaler, såsom tidningar, radio 

eller tv. Många gjorde det valet på grund av ekonomiska begränsningar, men också på grund 

av att det är så mycket som görs reklam att det inte är värt det i det långa loppet som, Företag 

C beskriver.  Av våra respondenter var det däremot ett företag som använde sig av de 

traditionella kanalerna, nämligen Företag A. Detta för att de har så pass låg hyra att de 

upplever ett värde i att investera i marknadsföring i framförallt tidningar med inbjudande 

budskap. 
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Övriga butiker väljer att annonsera till redan befintliga medlemmar eller följare på sociala 

medier, med undantag av tillfälliga utstickare av externa annonser. Där väljer de att 

informera om eventuella kampanjer eller information som gynnar medlemmarna. De flesta 

drar sig för att ha kontinuerliga reor i form av en rabattkupong eller procentsatser på 

produkter. Tydligt är det dock att de riktar sig till kunder som har ett intresse av varumärket. 

Relationsmarknadsföringen som företagen använder sig av kan kopplas till de olika 

anledningarna som gör att en kund vill bibehålla en relation av Gwinner, Gremler & Bitner 

(1998, s. 101). Det varierar på vilket företag som behandlas men generellt upplever vi att 

anledningen med sociala fördelar är den som är mest närvarande, då många uttrycker att 

kunden ska känna sig bekväm i butiken och vara som en vän. Företag C har sin familjeklubb 

som tydligt indikerar på att de har en relation med sina kunder som säger att de är mer än 

kunder. Företag A är goda vänner med flertalet av de kunder som de har och är ärliga i sin 

relation. 

  

I butikernas marknadsföring finns tydliga inriktningar på hur de hanterar sina kundrelationer 

och hur de uppmuntrar konsumenterna att komma tillbaka. Företag E och Företag D nämner 

till exempel att det kan räcka med ett sms- utskick för att medlemmarna ska börja komma 

in för att undersöka vad informationen handlade om. Vi upplever att de mindre butikerna 

behöver just denna typ av smal marknadsföring för att överleva rent finansiellt, men också 

för att de upplever ett värde i att rikta sig till folk som vill exponeras för företagen. 

  

Intern marknadsföring handlar mest om att skapa en motivation hos personalen (Grönroos, 

2008, s. 47). Samtliga av våra respondenter arbetar olika för att motivera sin personal, men 

har en del faktorer gemensamt som verkar vara ett lyckat koncept för att hålla 

personalstyrkan kontinuerlig. Genomgående berättade alla att de låter personalen komma 

till tals om eventuella förändringar som kan göras i butiken eller hur de arbetar. Bara att 

personalen får uttrycka sig gör att den känner sig behövd. Att personalen får vädra åsikter 

bidrar också till att de förstår företagets organisation och dess aktiviteter bättre. Detta går i 

linje med det Grönroos (2008, s. 366) säger om att förstå företagets aktiviteter är ett sätt att 

säkerställa att företagets externa marknadsföring är genomförbar. 

  

Det finns också en fördel i att det är småföretag som behandlas i studien. Respondenterna 

är ägare av sina företag och därmed högsta instans. Butiksägarna arbetar också frekvent i 

butiken, vilket leder till att personalen vet om att meddelandet eller förslaget som de lagt 

fram garanterat kommer till ledningen och inom den tidsram som kanske är nödvändig. Vi 

anser att butikerna i högsta grad applicerar teorin om attitydsstyrning och 

kommunikationsstyrning som Grönroos (2008, s. 369) presenterar. Attitydsstyrningen är 

närvarande i att butiksägarna vägleder personalen i hur de ska uppföra sig på rätt sätt, men 

fortfarande får vara sig själva utan allt för många styrdokument. De låter företagskulturen 

styra. 

  

Nära förknippat med intern marknadsföring är empowerment. Detta begrepp berördes i 

ovanstående analyskapitel om service, men tål att upprepas. Argumenten ovan har förts fram 

för att påvisa närvaro av intern marknadsföring. Att personalen får säga till om saker som 

sker i företagen är även det ett tydligt tecken på empowerment utöver det faktum att 

personalen förväntas kunna hantera alla typer av kundsituationer. Företag C arbetar 

exempelvis väldigt hårt med empowerment, då vissa anställda får öppna egen butik eller 

vara ansvarig för utveckling av jeans för kvinnor inom deras sortiment. De uppmuntrar sin 

personal att utvecklas inom företaget. 
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6.5 Koppling mellan teman 
Något vi fann väldigt intressant var att vad vi upplevde som fyra skilda teman var otroligt 

sammanflätade för våra respondenter. Vi märkte att relationer och lojalitet till viss mån var 

svår att särskilja för våra respondenter och lätt förväxlas. När de berättade om en relation 

kom de ofta också in på lojalitet och lojalitetsskapande. I diskussioner om service dök det 

ofta upp reflektioner om relationer och vice versa. För oss blev det tydligt att de som arbetar 

rent praktiskt i butikerna inte ser någon tydlig skillnad på de tre begreppen service, 

relationer och lojalitet, utan att de lätt flyter ihop från de tydliga givna definitioner som 

finns. Med det sagt påstår vi inte att respondenterna inte förstår att det är skilda begrepp, 

utan snarare att det ena inte kan existera utan det andra enligt dem. 

  

Exempelvis påstår Anna och Anita på Företag A att relationer och lojalitet är samma sak 

för dem när de bads definiera de två begreppen. Vid diskussion om service går bland annat 

Företag E in på att det är viktigt att skapa en naturlig kontakt och relation med kunden. När 

respondenterna pratar om service i sin verksamhet går de ofta in på relations- och 

lojalitetsskapande. Detta cementerar ytterligare att begreppet service är bredare för de som 

arbetar med det i praktiken än vad som definieras genom vissa teorier, även om Grönroos 

(2008, s. 61) är tydlig med att en tjänst eller service är ett brett begrepp som kan innefatta 

många olika delar. Faktum kvarstår dock att service sällan handlar om relationsbyggande 

utan snarare är ett komplement till en produkt eller tjänsteerbjudande. Relations- och 

lojalitetsbyggandet kan ses som en positiv bieffekt av det kompletterande erbjudandet som 

gör att företaget differentieras från sina konkurrenter, men är inte kärnan av företagets 

service. 

  

Vi kan dock inte ignorera det faktum i hur mycket företagen arbetar med de tre faktorerna 

samtidigt och har på något sätt sammanflätat dem till ett arbetssätt, där deras service är ett 

sätt att bygga vidare relationer för att skapa lojalitet. Dock går detta inte i en rak linje utan 

det kan också gå andra vägar. En god relation till en lojal kund gör kunden bekväm och på 

det sättet kan god service enkelt levereras utan vidare ansträngning. Detta tillvägagångssätt 

stämmer bra överens med Days (2000, s. 25) spektrum, som beskrivits tidigare, där arbetet 

beskrivs som en fortlöpande process där en god kundkontakt och service kan initiera ett 

relationsskapande med en kund som till sist kan kulminera i att en lojal kund erhålls. 

  

Days (2000, s. 25) spektrum kan ses som relativt statisk och har en antydan att lojalitet 

skapas via en sekventiell process. Baserat på de svar vi erhållit från respondenterna kan vi 

se att det är en sekventiell process inte nödvändigtvis stämmer, utan snarare är en 

samstämmig process där alla aspekter påverkar varandra i olika grad. En god service kan 

således leda till antingen en starkare relation eller lojalitet, eller bägge delar. På samma sätt 

som en tidigare relation kan påverka den service som upplevs av både kund och företag. 

  

Vi vet sedan tidigare att ett sätt att skapa lojala kunder är genom lyckat hanterande av 

servicemisslyckanden. Service påverkar lojalitetsskapandet enormt i det avseendet som 

Hart et. al. (1990, s. 148) påpekar när service recovery hanteras. Det påvisar ytterligare den 

nära koppling som de tre begreppen service, relation och lojalitet har när den sätts i 

praktiken. 

  

6.6 Sammanfattning analys och diskussion 
Syftet med denna studie är att undersöka hur företag uppfattar och använder sig av 

kundrelationer. Det vi genom vår empiriska datainsamling har förstått är att företagen 

uppfattar relationer olika, men att de alla har relationsskapandet tydligt centrerat runt deras 

tjänsteerbjudande. Respondenterna har poängterat att en god relation leder till en lojal kund 

enligt deras uppfattning. 
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Resonemanget har brutits ned i tre delar; hur respondenterna uppfattar kundrelationer, hur 

de arbetar med kundrelationer och hur de arbetar för att bibehålla en lojal kundbas. 

  

På frågan om hur de uppfattar kundrelationer har vi kommit fram till att det inte finns något 

tydligt och enhetligt svar. Undersöker vi tabell 1 (appendix 4) finns det inte mycket som 

tyder på att de är helt överens om vad en kundrelation är. Begreppet är, som vi ovan 

diskuterat, svårdefinierat. Tanken var aldrig att det skulle skapas en generell definition av 

vad en kundrelation är utan snarare belysa hur företag uppfattar kundrelationer och vilka 

likheter och skillnader som finns mellan företagens inställning och uppfattning om vad det 

är för något. 

  

Arbetet med kundrelationer är däremot relativt snarlikt. Företag A, Företag B och Företag 

C nämner alla ordet behovsanalys i intervjuerna som en del av sitt relationsskapande. Det 

är en del av deras service, men de säger också att ärliga åsikter varar längre för att kunden 

ska känna sig nöjd med besöket. Även Företag D och Företag E arbetar med denna ärlighet 

för att hålla kunden nöjd och inte ångra sitt köp när de väl är hemma. Gemensamma nämnare 

för samtliga respondenter i deras arbete med kundrelationer är ärlighet gentemot sina 

kunder. Arbetet för att skapa kundrelationer ser annorlunda ut från företag till företag från 

att skapa en familjär känsla till att låta varumärket ha en egen personlighet. 

  

För att bibehålla den lojala kundbasen arbetar företagen med kundklubbar i olika 

utsträckning. Vissa arbetar mer intensivt medan, till exempel, Företag B endast arbetar med 

det i form av stämpelkort. Bengt poängterar också att de sällan arbetar med sitt 

lojalitetsprogram eller uppmuntrar kunderna att gå med i den. För oss går det alltså inte 

påstå att samtliga respondenter aktivt arbetar med sina kundklubbar. Det vi däremot ser är 

att de respondenter som i stor utsträckning arbetar med sina lojalitetsprogram ser det som 

en oerhörd resurs för att kunderna ska komma tillbaka. Företag C, Företag D och Företag E 

använder sig exempelvis i väldigt stor utsträckning av sin kundklubb eller sociala medier 

för att uppdatera sina kunder om vad som händer. 

  

Service recovery är ett viktigt begrepp och används också vid lojalitetsskapande. Det har 

företagen identifierat och insett vikten av. Samtliga respondenter bemöter alla kunder och 

hjälper gärna till med en generös kompensation som är möjlig och tillåts. De väljer också 

att försvara detta beslut med att en nöjd kund är en återkommande kund. Det är värt mödan 

i längden även om kompensationen är kostsam för det lilla företaget. Visserligen finns det 

kunder 

  

Vi har kommit till insikten om att företagen inte särskiljer på begreppen service, relationer 

och lojalitet, utan integrerar dem med varandra när de väljer att förklara sitt sätt att arbeta i 

relationsskapandet. I centrum finner vi att relationsmarknadsföringen finns då det handlar 

om att stärka banden mellan de olika aktörerna (Storbacka et. al., 1994, s. 22), vilket våra 

respondenter tydliggör är närvarande i de tre andra teman som behandlades i intervjuerna. 

Även om modellen som Day (2000, s. 25) presenterar processer för hur relationer är 

dynamiska och föränderliga i ett spektrum finner vi inte att den är av yttersta relevans för 

vår del. 

 

Det vi upplever bäst beskriver den verklighet som är närvarande i den sällanköpshandel som 

vi har studerat är en modell vi själva skapa för att visualisera den koppling som är 

närvarande mellan de teman som har berörts. 
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Figur 1. Relationsarbetet för småföretag. Visualiserar hur de fyra begreppen är 

sammankopplade. 

  

Figur 1 visualiserar hur de företag som har intervjuats arbetar med relationsskapande. Den 

är till för att enkelt visa de som är verksamma inom den arbetssektorn att allting korrelerar 

med varandra. Även om det är skilda begrepp behöver det tas i åtanke hur samtliga 

interagerar och samverkar med varandra. Valet med hur figuren ser ut är enkel: Det var ett 

behov av att tydligt visa det samtliga respondenter berättade om. Intervjuerna var tydligt 

uppdelade efter teman och trenden var att samtliga respondenter gled in på ett tema av sig 

själv när de först började berätta om ett annat. Det ledde till en tanke om huruvida denna 

kombination kunde visualiseras. 

  

Varför figuren är en triangel med relationsmarknadsföring i mitten, och inte en kvadrat med 

ett begrepp i varje hörn, är för att vi ville visa de tre begreppen som hade berörts mest i våra 

intervjuer, nämligen service, lojalitet och relationer. Relationsmarknadsföringen utgör 

kärnan av det företagen arbetar med rent praktiskt utan att själva veta om det och därför 

placerades den centrerad i figuren. Det blev även enklare att visualisera hur alla begreppen 

hänger ihop med linjer. 
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7. Slutsats 
I detta avsnitt kopplas studiens resultat samman med studiens problemformulering och 

syfte. En diskussion gällande studiens teoretiska och praktiska bidrag med hänseende till 

studiens resultat kommer även föras. Vidare kommer även praktiska rekommendationer som 

studien tillhandahåller företag att presenteras. Avslutningsvis belyses begränsningar som 

identifierats under denna studie, samt diskuteras förslag för framtida forskning. 

  

Problemformulering för denna studie är: Hur arbetar småföretagare inom sällanköpshandeln 

av beklädnadsvaror med kundrelationer? 

                        

Studiens resultat indikerar att företag i hög utsträckning anser att det är viktigt att arbeta 

med kundrelationer i dagens handel. Det framgår av denna studie att hur detta arbete går till 

skiljer sig åt beroende på företagens värderingar och tjänsteutbud, men gemensamt för 

samtliga respondenter är att det är kundens preferenser som ligger i fokus. Företagen arbetar 

aktivt för att kunden ska trivas och känna sig tillfreds med deras besök i butiken. Detta för 

att möjliggöra att kunden blir en återkommande kund och kan på sikt skapa en lojalitet mot 

företaget. Resonemanget kan således styrka det teoretiska gap som identifierats i denna 

studie att det förekommer en brist inom forskningen som avser relationsarbeten vid 

sällanköpshandeln. 

  

Denna studie har gett oss en insikt i hur företag uppfattar kundrelationer samt hur de arbetar 

med det i sin dagliga verksamhet för att på sikt erhålla lojala kunder. Då dessa begrepp anses 

komplexa och mångfacetterade har uppfattningen skiljt sig mellan företagen, men många 

gemensamma nämnare har trots det kunnat urskiljas. Framförallt har begrepp som ärlighet 

och omsorg varit återkommande bland respondenterna och utgör en fundamental del av 

deras arbete gentemot kunder. 

  

Utifrån den problemformulering som studien utgått ifrån har syftet varit att identifiera hur 

företag uppfattar relationsarbete samt i vilken utsträckning de använder sig av det. Syftet 

med studien anses ha besvarat då vi identifierat olika faktorer bland respondentföretagen 

som indikerar på att de använder sig av relationsarbete i sin verksamhet. Utifrån dessa 

faktorer och teman som identifierats under studien har vi framställt en modell som kan 

tänkas aktualisera en mer rättvis bild hur dessa faktorer sammanfaller, trots dess komplexa 

natur. 

  

7.1 Teoretiskt bidrag 
Det teoretiska ramverk som presenterats i denna studie har framförallt fokuserat på 

begreppen; relationer, lojalitet, service och relationsmarknadsföring, som är vanligt 

förekommande när forskare diskuterar ämnesområdet. Ramverket har främst fokuserat på 

begreppens betydelse och tolkningar av olika forskare, för att redogöra en tydligare bild av 

att begreppen är mångfacetterade och att den individuella tolkningen inverkar på 

uppfattningen av det. Dessa begrepp är också de som har behandlats och analyserats utifrån 

studiens resultat, vilket visar på att de är vanligt förekommande att dessa används inom vårt 

valda ämnesområde. 

  

För att konkretisera komplexiteten och ogripbarheten som påvisas av tidigare forskning 

samt av studiens resultat har vi arbetat fram en modell som bygger på de temaområden som 

studien berört. 
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Figur 1. Relationsarbetet för småföretag. Visualiserar hur de fyra begreppen är 

sammankopplade. 

  

Denna modell är en representation för tankesättet hos småföretagarna som har deltagit i 

studien där samtliga begrepp är interagerande för skapandet av en positiv kundupplevelse 

och bästa möjliga relationsskapande. 

  

Studiens resultat indikerar även att det finns tydliga incitament för att påstå att 

relationsfrämjande aktiviteter är en framstående aspekt, även inom sällanköpshandeln. 

Detta motsäger vad Grönroos (1995) och Day (2000) hävdar att sällanköpshandeln inte har 

ett behov av att utveckla långsiktiga relationer med sina kunder. Samtliga respondenter i 

denna studie har uttryckt att deras arbetssätt är anpassade för att kunna främja 

relationsskapande aktiviteter gentemot sina kunder. De menar att relationsarbetet är en 

fundamental del för deras verksamhet och ses som en nödvändighet för att kunna hävda sig 

mot den starka konkurrensen som råder i dagens handel. 

 

7.2 Praktiskt bidrag 
Den framtagna modellen för Relationsmarknadsföring kan förse företag med en 

förtydligande bild vilka faktorer som kan påverkas av att använda sig av mer 

relationsinriktade marknadsföringsaktiviteter. Därmed kan företag praktiskt analysera sin 

egen verksamhet och aktivt förbättra deras arbete gentemot de begrepp som modellen 

belyser. 

  

Modellen möjliggör även för företag att utvärdera sitt eget företag utifrån modellens 

beståndsdelar, för att kunna identifiera inom vilka områden deras egna styrkor ligger. Det 

kan även fungera som ett verktyg för en företagsledning att förtydliga för sina medarbetare 

på vilket sätt de olika delarna inverkar på varandra och kan belysa vikten av att dessa 

begrepp är starkt kopplade till varandra. Detta kan förse personalen med en större förståelse 

för vikten av detta arbete och kan således öka motivationen att prestera ännu bättre och 

därmed tillhandahålla ökad servicekvalitet gentemot kunderna. 
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Eftersom att modellen inte är begränsad eller konstruerad mot en viss typ av bransch, 

möjliggör det för samtliga företag att använda sig av modellen mot den egna verksamheten. 

Även branscher utanför de valde ämnesområdet, oavsett vilken typ av varu-eller 

tjänsteerbjudande de tillhandahåller kunder kan dra nytta av den.    

 

7.3 Rekommendationer till företag 
För denna studie har det framtagits rekommendationer till företag med syfte att de ska 

uppmärksamma hur de använder sig utav relationsfrämjande aktiviteter för att kunna 

förbättra sina verksamheter. De företag som menar att relationsarbete är en fundamental del 

för deras verksamhet, rekommenderas det att de analyserar deras organisation och 

identifierar vilka styrkor samt restriktioner de har för att bedriva relationsfrämjande arbete. 

Detta kan även främja företag att mer utstuderat arbete med relationsmarknadsföring på ett 

effektivare sätt, vilket framgår av studien att många företag föredrar.   

  

Vidare rekommendationer är att företag behöver se över vilket internt stöd som finns att 

tillgå gällande relationsarbete. Detta innebär inte enbart att ta fram styrdokument för 

personalen utan snarare förse personalen med konkret utbildning och introduktion för att 

öka dennes medvetenhet om relevansen av dessa aspekter, samt deras komplexa natur. Att 

förmedla betydelsen av dessa begrepp är en utmaning för företag, men om det görs på ett 

framgångsrikt sätt kan detta medföra ökad servicekvalitet bland personalen, och på sikt ökad 

kundnöjdhet. 

  

En ytterligare rekommendation för företag är att påbörja detta arbete redan vid nyrekrytering 

av personal. Att rekrytera rätt kompetens kan underlätta för företagen att ge personalen 

empowerment att arbeta mer självständigt och således kunna förlägga sina resurser på andra 

områden inom verksamheten. Det framgår av studien att en del respondenter uttryckte 

problematiken med att kunden endast har en relation till denne själv, och således har 

svårighet att identifiera lojaliteten till företaget utan mer till denne själv. Med en bättre 

utbildning av personalen kan detta problem minimeras då de kan hantera dessa kunden på 

ett mer framgångsrikt sätt än vad som framgår av studien. 

 

7.4 Studiens begränsningar & förslag till vidare forskning 
Denna studie innefattar begränsningar som bedöms relevanta att påpeka för att underlätta 

den kritiska granskningen samt förse studien med ökad trovärdighet. 

 

Som tidigare nämnt hade denna studie en problematik med intervjumiljöerna vilket kan 

anses vara en begränsning. Det förekom en del distraktionen under samtliga intervjuer som 

kan ha påverkat resultat av dessa. Detta var i denna studie ingenting vi kunde påverka då 

kravet från en del respondenter var att intervjuerna skedde under butikens öppettider vilket 

medför att risken för avbrott är betydligt högre. I vilken utsträckning detta påverkat 

respondenterna i deras svar är omöjligt för oss att urskilja, men det faktum att det säkerligen 

har haft en inverkan är odiskutabel. 

 

Något som uppkom genomgående i studien var hur respondenterna kommenterade på hur 

de arbetade annorlunda och tänkte mycket mer på kunden än de stora klädföretagen. 

Eftersom ingen av respondenterna är verksamma inom de stora klädkedjorna utöver sitt 

butiksansvar blev det ett intressant uttalande som skapade en reflektion hos oss som 

författare. De mindre företagen påstår att de i mycket större utsträckning är kund- och 

relationsorienterade än de stora koncernerna. En jämförande studie mellan stora koncerner 

och små butiker är därför av intresse. Detta för att kunna veta om arbetspraktiska teorier 

som tas fram genom forskningen även kan appliceras på de både koncerner och små butiker 

eller om det finns en tydlig skillnad i hur de arbetar jämfört med varandra. 
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Vidare intresseområde för framtida forskning är att utföra en studie med ett kundperspektiv 

i fokus. Detta kan befästa kundens betydelse i relationsskapandet samt förse information 

om hur kunder uppfattar och använder sig utav dessa aspekter. Det skulle även vara 

intressant att göra en komparativ studie utifrån både ledningens och kundens perspektiv. En 

sådan studie skulle kunna belysa skillnader i hur de uppfattar begreppen samt vad de 

karaktäriserar samt förväntar sig av ett relationsarbete. 

  

Då denna studie endast undersöker företag inom samma bransch vore det även intressant att 

i en framtida studie utöka och undersöka olika branscher. Man kan dels både göra en 

komparativ studie mellan två specifika branscher eller undersöka multipla branscher för att 

på så vis försöka identifiera eventuella branschspecifika likheter eller skillnader. Dessa 

studier skulle kunna bidra till att revidera den framtagna modellen och framföra mer 

specifika aspekter som påverkar de olika temana. 
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8. Sanningskriterier 
I detta avsnitt redogör vi för studiens reliabilitet och validitet. Detta för att förtydliga den 

kritiska granskningen av studien samt för att påvisa en medvetenhet inom studiens 

ämnesområde och på så vis stärka studiens trovärdighet. 

  

För att studiens kvalitet ska kunna styrkas och säkerställas finns det ett antal 

sanningskriterier den förhåller sig till. De mest relevanta kriterierna som används för att 

bedöma studier är replikation, reliabilitet och validitet (Bryman, 2011, s. 49). Det pågår en 

diskussion bland forskare kring huruvida reliabilitet samt validitet är relevant för kvalitativa 

studier, då forskare menar att de främst anpassats för kvantitativa studier (Bryman, 2011, s. 

351). Detta uppmärksammas även av Trost (2010, s. 133) som menar att reliabilitet och 

validitet härstammar från den kvantitativa metodologin. Fallstudier har varit synnerligen 

uppmärksammat i dessa diskussioner, då svårigheter med att kunna presentera en 

representativ generalisering är särskilt påtagligt när resultaten baseras på enstaka fall. Några 

alternativa kriterier som är mer anpassade mot kvalitativ forskning har presenterats av 

Bryman (2011, s. 353), och är tillförlitlighet och äkthet. Dessa benämningar är framtagna 

och modifierade från de tidigare begreppen och är mer lämpade när det gäller kvalitativ 

forskning. Då begreppen reliabilitet och validitet är mer accepterade sanningskriterier inom 

forskningen, har vi valt att förhålla oss till dem gällande bedömningen av studiens kvalitet. 

Detta stärks även av Merriam (2014, s. 213) som menar att dessa begrepp är användbara 

inom kvalitativ forskning. 

  

8.1 Reliabilitet 
Reliabilitet behandlar studiens resultat och huruvida det skulle bli detsamma om 

undersökningen återskapas på nytt (Bryman, 2011, s. 49; Ritchie et al., 2014, s. 355), både 

om den genomförs vid ett senare tillfälle och även om den kan göras av andra forskare 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 295). Då kvalitativa studier ofta behandlar komplexa och 

dynamiska situationer, menar Saunders et al. (2009, s. 328) att det är problematiskt att 

replikera dessa. Detta stärks av Bryman & Bell (2001, s. 417) som menar att kvalitativ 

forskning på grund av den ostrukturerade karaktär som undersökningen omfattas av, innebär 

att den är svår att replikera. De uttrycker också att forskarens egna uppfattningar och 

intressen påverkar undersökningen. Trost (2010, s. 132) menar att det krävs en 

standardisering av situationen i kvalitativ forskning för att reliabilitet ska anses vara hög. 

Detta anses vara svårt då individer verkar i processen och därmed är allt föränderligt, och 

således blir standardisering problematiskt i kvalitativa studier. 

  

På grund av svårigheten med replikerbarhet har begreppet pålitlighet börjat diskuteras bland 

forskare för att ersätta reliabilitet (Bryman & Bell, 2011, s. 402). Pålitlighet innebär att 

forskningsprocessens olika faser från problemformulering till analys av resultat ska 

redovisas tydligt. Det ska slutligen leda till att det presenterade slutsatser som görs i slutet 

kan anses skälig eller inte (Bryman & Bell, 2011, s. 405). Denna studie har genomgående 

redogjort och argumenterat för de tillvägagångssätt som valts att göra. Bland annat val för 

vetenskaplig ansats, datainsamlingsmetod, teoretiska utgångspunkter samt analys med 

avslutande slutsats har diskuterats och redogjorts för. 

  

Enligt Trost (2010, s. 131) handlar reliabilitet även om hur stabil mätning är, vilket han 

menar att intervjuaren ska sträva efter att intervjufrågorna ska ställas på liknande sätt samt 

att intervjusituationen ska vara så lik som möjligt. Som tidigare sagt delades intervjuerna i 

denna studie upp mellan de två intervjuarna. Detta medförde att en kontinuitet på hur 

frågorna ställdes kunde säkerställas. Samtliga intervjuer genomfördes på respondenternas 

arbetsplats vilket var ambitionen från början. Detta för att erhålla en trygg miljö för 

respondenten samt underlätta för dennes deltagande. Detta stärker studiens reliabilitet då 
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detta underlättade för inspelning samt för konfidentialiteten. Något som kan tänkas sänka 

reliabiliteten är att en del av intervjuerna genomfördes i butiksmiljön under butikens 

öppettider, och kan således påverka respondentens inställning samt fokus då denne även 

håller en viss uppsikt över verksamheten samtidigt. Intervjutiden valdes vid dessa tillfällen 

med omsorg mot respondenten, då denne uttryckte att kundflödet generellt är lågt och att 

risken att bli störd var minimal. 

  

En annan aspekt som kan tänkas sänka reliabiliteten för denna studie är att samtliga 

respondenter är anonyma. Då det inte framgår vilka respondenterna är, innebär det 

svårigheter för utomstående forskare att replikera studien. För att motverka detta har 

resultatet från respondenterna presenterats utförligt och anses inte ha sänkt kvaliteten av 

studiens innehåll. Vidare har varje respondent tilldelats en pseudonym som följer med 

genom hela studien, vilket både underlättar för läsaren att kunna följa resonemang och 

diskussioner och stärker således valet av anonymitet. Saunders et al. (2009, s. 156) menar 

att reliabiliteten för en studie kan sänkas om respondenterna kan ha svarat på frågor som en 

möjlig överordnad inte vill de ska svara på. I denna studie bedöms anonymiteten vara viktig 

då den anses ha positivt påverkat studiens resultat, då vi enbart intervjuat personen med 

höga befattningar samt med yttersta ansvar för verksamheten. Med detta anser vi att 

anonymiteten har främjat ärliga svar från respondenterna och därmed givit studien en 

reliabilitet då studien kan antas erhålla en mer korrekt bild av den faktiska verkligheten. 

  

Kvale (2007, s. 97) menar att om två oberoende personer transkriberar samma data och 

jämför dessa i ett dataprogram, kan detta styrka reliabiliteten i en kvalitativ studie. Vi har 

inte använt oss av något dataprogram i denna studie, men denna aspekt har tagit i beaktning 

genom att de två intervjupersonerna har analyserat den andres transkriberingar med syfte 

att kunna identifiera eventuella feltolkningar. Vidare säger Kvale (2007, s. 98) att 

reliabiliteten kan stärkas genom att forskaren lyssnar igenom transkriberingen en andra 

gång, för att säkerställa att avvikelser inte förekommer på grund av bristande kvalitet av en 

inspelning innehållande brus eller glapp. Detta är något som bägge forskare har gjort vilket 

stärker reliabiliteten. 

  

8.2 Intern validitet 
Enligt Bryman (2011, s. 50) behandlar intern validitet om det finns ett orsaksförhållande 

mellan två olika variabler, och om det verkligen stämmer. Den alternativa motsvarigheten 

till intern validitet i kvalitativa studier är tillförlitlighet (Bryman & Bell, 2011, s. 402). 

Kvalitativ forskning har förmågan att kunna beskriva ett specifikt fenomen på ett autentiskt 

sätt som kan reflektera språket och innebörden av det respondenterna säger (Ritchie et al., 

2014, s. 357). De menar att styrkan av den interna validiteten avgörs av hur detta genomförs. 

  

För att stärka detta kriterium kan forskarna låta de individer som deltagit i studien ta den av 

resultatet och erhålla möjligheten att återkoppla och bekräfta att verkligheten uppfattats på 

ett korrekt sätt av forskaren (Bryman & Bell, 2011, s. 403). Detta har studien uppfyllt genom 

att de tematiserade resultatet skickats till respektive respondent för att säkerställa att 

informationen inte misstolkats eller förvrängts. Varje respondent fick även information vid 

avslutad intervju att de skulle få ta del av resultatet samt att om de hade några funderingar 

skulle de återkomma med dessa. Denna studie har haft två intervjuare vid samtliga 

intervjuer, och de har kontrollerat samtliga transkriberingar flertalet gånger vilket minimerat 

eventuella tolkningsfrågor. Utöver detta har citat använts i empiriframställningen vid 

tillfällen då dessa ansågs lämpliga för att ett belysa fenomen utan att försumma tolkningen. 

Med detta har risken att förvränga verkligheten minimerats, vilket stärker studiens validitet. 
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Bryman (2011, s. 403) säger att om forskare kan beskriva på ett trovärdigt sätt den sociala 

verklighet denne har, kan den enklare accepteras av andra forskare och kan således vara ett 

sätt att öka den inre validiteten. Genom att genomgående beskriva vilka olika ståndpunkter 

som antagits, den förförståelse som ligger till grund för denna studie samt ämnesvalet, anser 

vi att detta har uppfyllts. Att dessa aspekter inte påverkar studiens resultat är oundvikligt då 

tolkningen och presentationen är en subjektiv bedömning. En medvetenhet kring detta kan 

medföra att det påverkansfaktorn blir minimerad och med hjälp av denna förståelse kan man 

skapa en distans från de egna tankarna och vad respondenterna framför. Att studien blir 

kollegialt granskad kan även stärka den interna validiteten (Bryman & Bell, 2011, s. 55). 

Detta har skett genom seminarier med andra studenter som granskat denna studie samt gett 

återkopplingar och konstruktiv kritik. Kontinuerliga möten med utsatt handledare har även 

varit återkommande vilket har medför att revideringar skett fortlöpande genom studiens 

gång. 

  

En eventuell svaghet för studiens validitet är att tolkningen av begrepp som legat till grund 

för utformningen av intervjufrågor kan ha tolkats på olika sätt. Då studien fokuserat på 

komplexa och till viss del ogripbara begrepp som kundrelationer och kundlojalitet, finns det 

en medvetenhet att dessa begrepp kan tänkas uppfattas olika av respondenterna. Detta 

uppenbarade sig vid en del intervjuer då det upplevdes en tvetydighet bland några av 

respondenterna när frågor gällande dessa begrepp ställdes. Innebörden av dessa begrepp kan 

ha uppfattas olika dels på grund av deras egen förförståelse. Detta är något vi varit medveten 

om och tagit i beaktning genom att ha en försiktighet att dra för generella slutsatser gällande 

en respondents resonemang. 

  

8.3 Extern validitet 
Den externa validiteten behandlar aspekten om studiens resultat kan vara generaliserbart 

utanför den kontext som undersökningen verkat inom (Bryman, 2011, s. 51), och benämns 

även ibland som överförbarhet (Bryman & Bell, 2011, s. 402). Detta kriterium är viktigt vid 

valet av urval, och även om det framförallt tillämpas inom kvantitativ forskning är det även 

relevant för kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2011, s. 64). Syftet med denna studie är 

att bidra med ökad förståelse, vägledning samt rekommendationer för studiens 

ämnesområde, snarare än att generalisera resultatet till en population. 

  

Bristen på generaliserbarhet menar Bryman & Bell (2011, s. 417) är definitiv, men de menar 

också att kvalitetsaspekten på de teoretiska slutsatserna av studiens resultat är helt 

avgörande för generaliserbarheten. Ritchie et al. (2014, s. 357) menar att om det inte finns 

utförliga och äkta beskrivningar för studiens tillvägagångssätt finns det inte heller någon 

grund att försöka dra slutsatser utifrån, och kan därmed inte användas i någon annan kontext. 

Utifrån detta har det i denna studie genomgående gjorts tydliga redogörelser för samtliga 

steg i forskningsprocessen, för att möjliggöra för andra forskare att ta till sig information 

och använda det på andra studier inom ämnesområdet. Bland annat har det gjorts tydliga 

beskrivningar för hur och vart studien genomförts, vilka som varit intervjuare, vilka teorier 

som legat till grund för tematisering samt vilka respondenter som legat till grund för 

resultatet. 

  

Det som kan tänkas sänka den externa validiteten för denna studie är dels att respondenterna 

i studien är anonyma, vilket försvårar möjligheten för andra forskare att spåra och härleda 

verkligheten till dess ursprungliga respondent. En annan aspekt som kan sänka den externa 

validiteten är valet av urval, då valet av respondenter helt och hållet valt utifrån uppsatta 

kriterier samt tillgänglighet och intresse för denna studie. Detta kan göra det problematiskt 

för andra forskare att försöka applicera resultatet då situationen kan anses unik. Ett försök 
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till förtydligande av kontexten har däremot gjorts med hjälp av beskrivningar avseende 

bakgrundsinformation både för varje företag och respondent. 
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9. Samhälleliga och etiska aspekter 
I detta avsnitt görs en diskussion gällande studiens samhälleliga samt etiska aspekter och 

hur dessa har tagits i beaktning. 

  

Då studiens syfte är att undersöka hur företag uppfattar och använder sig av kundrelationer 

har det under datainsamlingen identifierats ett antal etiska aspekter som är viktiga att belysa. 

  

De respondenter som har intervjuats för denna studie kan tänkas sig känna en viss typ av 

motstånd mot att dela med sig av svar som kan uppfattas som känslig information om 

företaget gällande deras verksamhet varu-och tjänsteerbjudanden. Då vi uteslutande 

intervjuat ytterst ansvariga för varje butik, anser vi att detta inte bör ha varit en begränsning. 

Däremot var några deltagare delägare i företaget, vilket vi kan spekulera i huruvida de kan 

känna en viss typ av restriktion i sina svar beroende på om de kan tänkas att de delger känslig 

information som kan anses vara hemligstämplade. Det kan även ha förekommit en osäkerhet 

gällande huruvida den information de delger är korrekt eller om den kan uppfattas 

annorlunda av en annan delägare. 

  

Aspekten av den känsliga informationen har således beaktats och hanterats genom att 

undvika ledande frågor samt att ständigt sträva efter att ställa tämligen öppna frågor. 

Frågorna som ställts under intervjuerna har dels behandlat övergripande aspekter om 

företagets verksamhet och dels frågors som kan visa tendenser på en viss uppfattning utan 

att respondenten uttryckt det själv. Den information som kunnat identifieras via 

respondentföretagens egna hemsidor och sociala medier har inte heller använts i syfte att 

belysa eventuell information som motsäger deras svar. 

  

Vidare i denna studie har det inte lagts någon subjektiv bedömning i vilka varu- eller 

tjänsteerbjudanden som respondentföretagen har, utan de har själva fått uttrycka eventuella 

restriktioner eller utmaningar som deras erbjudanden kan tänkas påverka deras relations och 

lojalitetsarbete. Ingen respondent har således särbehandlats utan det har eftersträvats att så 

objektivt som möjligt genomföra intervjuer och tolkningar av svaren. 

  

Studiens resultat kan bistå företag med värdefull kunskap gällande lojalitetsförande 

aktiviteter. Detta genom att studiens har konkretiserat relevanta faktorer som kan tänkas 

påverka relations- och lojalitetsarbete gentemot kunderna, vilket kan resultera i en ökad 

förståelse för vikten av dessa arbeten och möjligt på sikt öka lönsamheten hos denna 

kundgrupp. Resultatet kan även ha en viss betydelse för kunden också, då denna kan få en 

djupare förståelse för hur denne kan skapa relationer med företag, samt vilken nytta som 

kan komma av detta. Om företag tar till sig de rekommendationer som studien bidrar med 

kan de sannolikt förbättra sin verksamhets arbete med skapande av kundrelation samt 

förhoppningsvis förbättra sina anställdas förståelse och motivation att arbeta med detta. 

Detta förbättrar också kundens möjlighet att erhålla en bättre upplevelse i och med att de 

förhoppningsvis bemöts på ett öppnare och mer relationsinriktat sätt av personalen. 

Samhället i stort kan alltså påverkas av ökad förståelse hos konsumenterna i relationsarbete 

och företagens attityd gentemot dessa. 

  

För att sammanfattningsvis hävda sig bland den hårda konkurrensen som råder i dagens 

handel är det viktigt för företagen att uppfatta och hantera kundrelationer, vilket sätter en 

press på företag att behandla sina kunder på vad som anses moraliskt och etiskt rätt sätt. Hur 

företag därefter väljer att utforma lojalitetsförande aktiviteter, både kort- och långsiktigt, 

blir beroende av varje enskild butiks rådande situation gällande värderingar, riktlinjer och 

resurser.  
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Appendix 1: Introduktionsbrev 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter som just nu studerar vår sista termin på Civilekonomprogrammet med 

inriktning mot Service Management vid Umeå Universitet. För närvarande skriver vi ett 

examensarbete som inriktar sig mot handeln här i Umeå, med syftet att undersöka hur 

företag inom klädbranschen arbetar med kundrelationer och kundlojalitet i sin dagliga 

verksamhet. 

 

Handeln är idag hårt utsatt av konkurrens från både andra aktörer på marknaden samt E-

handeln. Och forskning visar på att det är mer kostsamt för företag att rekrytera nya kunder 

än att arbeta för att behålla befintliga kunder. Därför vill vi undersöka hur företag tacklar 

denna utmaning samt hur företagen ser på samt arbetar med kundrelationer i sin verksamhet. 

Syftet med vår studie är att undersök hur företag ser på fenomenet kundrelationer samt 

om/hur de arbetar med detta i sin dagliga verksamhet. 

 

Anledningen till varför vi kontaktar er är för att vi undrar om ni skulle kunna tänka er att 

ställa upp på en intervju angående detta ämne (uppskattningsvis 45minuter), för att bidra 

med underlag till vår studie? 

 

Om ni har några frågor eller funderingar kring studien får ni gärna kontakta oss via mail 

eller telefon. 

  

Med vänliga hälsningar 

Andreas Ljung & Fredrik Thaysen 
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Appendix 2: Kompletterande intervjuinformation 
  

Hej! 

 

Tack för att ni har valt att ställa upp på en intervju för vårt examensarbete som avser 

kundrelation och kundlojalitet i sällanköpshandeln. Innan intervjun tar sin början vill vi här 

förse er med lite kompletterande information angående formandet av intervjun samt hur det 

insamlade materialet kommer att behandlas. Som tidigare nämnt är syftet med vår studie att 

undersöka hur mindre företaget inom klädbranschen arbetar med relationer och 

lojalitetsarbeten mot sina kunder. 

 

Vi kommer att utgå från en intervjuguide med ett antal förberedda frågor. Det kommer att 

finnas utrymme att avvika från denna i syfte att intervjun ska flyta på som bra som möjligt. 

Är det någon fråga som ni inte vill svara på behöver ni inte göra det, och ni behöver inte 

uppge någon anledning till detta. 

 

För att underlätta vår senare analys samt försäkra oss om att inte gå mista om någon 

information, önskar vi att spela in intervjun i sin helhet. Ljudfilen kommer sedan att 

förstöras i slutet av denna uppsats. Tillåter ni att intervjun spelas in? 

 

Studien är helt anonym. Vi kommer inte att presentera några uppgifter som kan härledas 

tillbaka till ert företag. Ni kan närsomhelst under processens gång välja att avsluta ert 

deltagande i studien. Intervjun uppskattas ta omkring 45minuter och det är ni samt vi två 

författare som kommer att närvara. 

 

Om du har några ytterligare frågor gällande studien finns vi här för att svara på dom. 

  

Tack för ditt deltagande! 

 

Med vänliga hälsningar 

Andreas Ljung & Fredrik Thaysen 
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Appendix 3: Intervjuguide 
  

Presentation av respondent 

• Kan du börja med att presentera dig själv, företaget samt din roll i företaget? 

 

Företaget: 

• Personalomsättning? Personalstyrka?  

• Vad erbjuder ni utöver själva försäljningen? 

 

Kunder: 

• Kan du beskriva er målgrupp? 

• Hur uppskattar du att era kunders köpmönster ser ut? Köpfrekvens 

 

Relationer: 

• Hur skulle du definiera en relation? 

• Hur skulle du definiera en kundrelation? 

• Arbetar ni med att skapa kundrelation? 

• Hur ser det arbetet ut i sådant fall? 

• Ser du några anledningar till att bygga relationer med kunder?  

• Hur lång tid anser du det tar att bygga upp en god relation med en kund?  

• Är detta något du arbetar med i ditt dagliga arbete? 

 

Lojalitet: 

• Hur skulle du definiera lojalitet? 

• Hur skulle du definiera Kundlojalitet? 

• Vad anser du utmärker en lojal kund?  

• Arbetar ni med någon typ av lojalitetsprogram? (kundklubb, medlemsbrev etc.)  

• Vad anser ni att ett lojalitetsprogram kan bidra med? (både för kund och företag) 

 

Service  

• Hur skulle du definiera god service?  

• Anser du att ert företag prioriterar god service?  

• Hur arbetar ni med att ge service åt företagets kunder?  

• Ser du service som ett av företagets konkurrensmedel?  

• Hur hanterar ni ett servicemisslyckande? 

 

Relationsmarknadsföring 

• Hur arbetar ni med extern marknadsföring?  

• Intern marknadsföring 

• Hur arbetar ni för att motivera era anställda?  

• Har ni några interna styrdokument/ordningsregler som alla anställda ska följa?  

• Empowerment 

• Erbjuds intern utbildning i servicehantering?  

• Hur tror du allmänheten uppfattar ditt företag? 

 

 

 

 

 

 



 

85 

 

Appendix 4: Tabeller 
 

 
Tabell 1. Frågor och svar för respektive företag på temat relationer. 

 

 
Tabell 2. Frågor och svar för respektive företag på temat lojalitet. 
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Tabell 3. Frågor och svar från respektive företag på temat service 

 

 
Tabell 4. Frågor och svar från respektive företag på temat relationsmarknadsföring. 
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Appendix 5: Figurer 

 
Figur 1. Relationsarbetet för småföretag. Visualiserar hur de fyra begreppen är 

sammankopplade. 
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