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1. Inledning 

 
1.1 Bakgrund  
 

Att konkurrensen ökar på alla dagens marknader är något som tydligt kan noteras i 

företagsvärlden. Detta innebär att företag mer än tidigare måste fokusera på vilket 

förhållningssätt de väljer att ha till sina kunder. Att möta konkurrensen på kort sikt är idag 

inte tillräckligt utan förmågan att knyta kunderna närmare sig har blivit mer viktigt för att 

företag skall överleva på lång sikt. Det är detta förhållningssätt och dess påverkan på visioner 

och strategier som skapar förutsättningar för företags framgång på en marknad som går från 

en tydlig produktorientering till att kundrelationer hamnar allt mer i fokus.1  

 

Traditionella marknadsföringsmetoders inriktning på att säkerställa engångstransaktioner med 

företagets kunder har i allt större utsträckning ersatts av ett relationstänkande och således en 

större användning av relationsmarknadsföringsverktyg. Företag som vill etablera långsiktiga 

kundrelationer och därigenom stärka sina positioner på marknaden kan inte alltid 

marknadsföra sig på samma sätt beroende på sina respektive förutsättningar. Då satsningar 

görs på ett ökat relationsbyggande måste blicken vändas mot att hitta lösningar på hur 

kundrelationer kan byggas upp på just företagets specifika marknad.  

 

Mäklarfirmor är tjänsteföretag som har ett komplicerat förhållande till sina kunder då de 

fungerar som en mellanhand mellan två parter, en köpare och en säljare.2 Vidare arbetar 

mäklarna på en så kallad sällanköpsmarknad3 där deras kundkontakt, och således också 

möjligheten till att bygga en relation är stor under själva interaktionen. Möjligheten att bygga 

en god och stabil relation avtar dock i takt med att tiden går tills nästa interaktion äger rum 

mellan parterna. Denna problematik leder till att det blir viktigt för mäklarfirmor att 

differentiera sig från sina konkurrenter och genom relationsbyggande och unika erbjudande få 

sina kunder att återvända trots den försvårande tidsaspekten.  

 

                                                 
1 Blomqvist, R., Dahl, H., Haeger, T., (2004), Relationsmarknadsföring, IHM Publishing, Göteborg, s. 11 
2 Mäklarsamförbundet utbildning (2006), Lärobok i fastighetsförmedling – ger en god insikt i 
förmedlinguppdraget, Intellecta DocusSys AB, Göteborg, s. 71 
3 Hagberg, 2007-09-17 
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Det finns många studier som behandlar relationsmarknadsföring på industriella marknader, 

men det är sällan det ses saker skrivna om hur det på bästa sätt kan skapas goda och 

långsiktiga relationer på en sällanköpsmarknad. Att titta närmare på detta inom just 

mäklarbranschen blir intressant då problematiken med sällanköp är extra framträdande på just 

mäklarmarknaden.  

 

1.2 Problemdiskussion 
 

HusmanHagberg arbetar på en sällanköpsmarknad där kunden, då transaktionen väl är 

genomförd, vanligen inte har behov av sin mäklare igen förrän åtskilliga år senare. I och med 

detta uppstår ett gap som måste överbryggas för att relationen skall bestå. Utmaningen för 

företaget blir därför att komma på innovativa sätt att hålla relationen vid liv trots brist på 

regelbunden interaktion. Detta problem kan avhjälpas med hjälp av effektiv användning av 

relationsmarknadsföring. Med hjälp av detta marknadsföringsverktyg kan relationen med 

kunden lättare hållas vid liv trots att parterna saknar aktivt utbyte. Det finns flera olika sätt att 

bedriva relationsmarknadsföring och utmaningen blir att hitta de tillvägagångssätt som bäst 

lämpar sig för just HusmanHagbergs verksamhet.  

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att genom analys av HusmanHagbergs rådande 

relationsmarknadsföringsarbete kartlägga hur företaget sköter sina kundrelationer. Utifrån 

detta kan sedan utredas vilka operativa åtgärder företaget bör genomföra för att bättre kunna 

förstärka relationerna till sina kunder. Genom att studera HusmanHagbergs bindningar till 

andra aktörer så som kunder och samarbetspartners lyfts eventuella problemområden fram 

samt förslag till förbättringar inom dessa. Målet är att rekommendationerna skall hjälpa 

HusmanHagberg i sitt fortsatta arbete med relationsmarknadsföring. 

Vår utredning avser att ge svar på: 

Hur skall HusmanHagberg utforma sin relationsmarknadsföring på bästa sätt för att 

underhålla och förstärka relationerna med sina sällanköpskunder? 
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1.4 Avgränsning 
 

Uppsatsen kommer att fokusera på HusmanHagbergs relationsmarknadsföring. 

Rekommendationer kommer att utarbetas för användning i hela kedjan, men analysen av 

dagens relationsmarknadsföringsarbete kommer att göras med hjälp av casestudier. I 

byggandet av dessa case har fyra av kedjans kontor valts ut. Då undersökningsarbetet utförs 

inom en angiven tidsram och utan budget har enbart de personer som bedöms vara direkt 

relaterade till den problematik utredningen avser att undersöka använts som 

informationskanaler. Slutligen är utredningen avgränsad till att primärt behandla 

uppdragsföretaget och dess samarbetspartners. Företagets konkurrenter redogörs enbart för på 

ett övergripande sätt. 

  

1.5 Målgrupp 
 

Uppsatsen vänder sig primärt till HusmanHagbergs centrala marknadsavdelning. Den är också 

av intresse för alla företag som på något sätt hanterar kundrelationer på en sällanköpsmarknad 

och dagligen hanterar den problematik detta medför. Uppsatsen är också relevant för 

mäklarstudenter och marknadsföringsstudenter som i framtiden skall arbeta praktiskt med 

dessa frågor. 

 

1.6 Disposition 
 

Uppsatsen inleds med ett avsnitt som beskriver företaget HusmanHagberg, mäklarbranschen 

och företagets samarbetspartners. Efter företagspresentationen följer en metoddel i vilken det 

redogörs för det tillvägagångssätt författarna valt att använda för att utföra studien. Metoden 

presenteras med hjälp av tio steg som förklarar arbetsgången från det att uppdraget delades ut 

till att studien når sitt slut. I metoddelen inkluderas också en modell av HusmanHagbergs 

relationsmarknadsföring och en förklaring av de bindningar som råder inom denna. Sedan 

följer en teoridel i vilken det redogörs för de begrepp som återfinns i modellen. De begrepp 

som närmare utreds är relationens egenskaper och hur relationer fungerar på en 

tjänstemarknad/sällanköpsmarknad. Vidare förklaras de tre slutprodukter som ingår i 

modellen; trygghet, kundlojalitet och kundnöjdhet. Därefter följer ett empiriskt kapitel som 

inkluderar fyra casestudier samt generell fakta om hur relationsmarknadsföring bedrivs inom 

företaget i dagsläget. Sedan görs en analys i vilken kopplingar mellan teori och empiri blir 
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synliga och slutligen ges förslag på rekommendationer för företagets fortsatta arbete med 

relationsmarknadsföring. 

 

2. Bransch- och företagspresentation 
 
 
2.1 Fastighetsmäklarbranschen – en översikt 
 
 
Mäklarmarknaden och dess fastighetsförmedling är ursprungligen ett praktiskt ämnesområde4 

som idag blivit mer akademiskt till naturen då minst två års högskolestudier krävs för att 

kunna arbeta som fastighetsmäklare.5 Utöver akademiska poäng krävs erfarenhet, övning, 

insikt i det lokala område arbetet görs inom samt förståelse för marknaden som helhet.6 En 

mäklares uppgift är att sälja tjänster i en relativt komplex relation i vilken mäklaren verkar 

mot både säljare och köpare. Enligt fastighetsmäklarlagen ska mäklaren handla opartiskt mot 

båda dessa parter förutom i fråga om priset då mäklaren förväntas att i huvudsak tillgodose 

säljarens behov.7 Fastighetsmäklare arbetar i en tuff och konkurrensutsatt bransch där de allra 

flesta mäklares löner är provisionsbaserade. Bristen på en fast lön ökar betydelsen för 

mäklarens egen prestation och fallenhet för yrket. De påfrestningar detta innebär är en av de 

bidragande orsakerna till den allmänt höga personalomsättning som råder på marknaden.8 

    

Fastighetsmarknaden delas in i två olika marknader; storstäder med dess innerstad och övriga 

Sverige. Indelningen grundar sig primärt på de skillnader som finns i kundbeteendet på dessa 

olika marknader, men även andra aspekter som exempelvis tiden för försäljningen spelar in.9  

 

Säljare och köpare skiljer sig åt avseende ålder, livssituation och geografiskt område. Yngre 

personer köper och byter bostäder oftare än de äldre. I storstadsområdena blir dessutom 

skillnader kopplade till det geografiska område affären görs i synliga. Säljare av bostadsrätter 

i innerstaden styrs primärt av pengar medan säljare av villor i förorterna lägger större vikt vid 

att ”rätt” köpare skall hittas till objektet. Pengar är givetvis av vikt även i dessa fall, men får 

                                                 
4 Mäklarsamförbundet utbildning (2006), Lärobok i fastighetsförmedling – ger en god insikt i 
förmedlinguppdraget, Intellecta DocusSys AB, Göteborg, s. 8 
5 Mäklarsamförbundet utbildning (2006), Lärobok i fastighetsförmedling – ger en god insikt i 
förmedlinguppdraget, Intellecta DocusSys AB, Göteborg, s. 9 
6 Hagberg, 2007-09-17 
7 Mäklarsamförbundet utbildning (2006), Lärobok i fastighetsförmedling – ger en god insikt i 
förmedlinguppdraget, Intellecta DocusSys AB, Göteborg, s. 71 
8 www.maklarsamfundet.se$/maklartemplates/Page.aspx?id=364 
9 Davidsson, 2007-10-09 
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en mer sekundär ställning. Villaköpen blir således en bökigare process då mer känslor blir 

inkopplade från både säljarens och köparens sida. Villor innefattar dessutom fler tillbehör än 

bostadsrätter i form av exempelvis trädgårdar, vilket gör att de oftast förknippas med fler fel 

och brister än en bostadsrätt.10 En mäklare får arbeta med människor som befinner sig i olika 

skeden av livet och måste således kunna hantera alla uppkomna och komplexa situationer på 

ett professionellt och smakfullt sätt. Köpare eller säljare som ligger i skilsmässa måste 

exempelvis behandlas på ett annat sätt än personer som ska flytta ihop för första gången då 

själva affären genomförs.11 Skillnaden mellan marknaderna beror till stor del också på 

tidsaspekten. En person byter i genomsnitt bostad vart 20:e år, men i innerstaden görs detta 

vart sjätte år.12      

 

Trender på dagens fastighetsmarknad indikerar på att mäklarföretag i framtiden kommer att 

ingå i större och primärt bankägda kedjor. Av de fem största mäklarföretagen ägs tre av 

banker. Fastighetsbyrån som ägs av Swedbank är den största aktören och innehar en fjärdedel 

av den totala marknaden, därefter kommer Svensk Fastighetsförmedling med en 19-procentig 

marknadsandel och samverkar med den norska storbanken DnB NOR. Danskebank har gått in 

som ägare av Skandia mäklarna som besitter 5,1 procent av marknaden. I toppen, utöver de 

bankägda mäklarföretagen, ligger Mäklarhuset på 7,3 procent och femteplatsen innehas av 

HusmanHagberg med en 2,5 procentig markandsandel.13  

 

Fastighetsmäklarnämnden (FMN) är den statliga förvaltningsmyndighet som sköter tillsynen 

av fastighetsmäklarna och ser till att skyldigheterna i fastighetsmäklarlagen följs. De har som 

uppgift att pröva registreringar samt avregistreringar av mäklare och har möjligheten att ge en 

varning till mäklare som inte sköter sitt arbete. Om mäklare inte följer lagar eller god 

fastighetsmäklarsed kan de i vissa fall till och med bli avstängda.14  

 

Fastighetsmäklare arbetar således i en stadigt reglerad bransch med bestämda lagar och 

förordningar där konkurrensen är hård. För att kunna överleva i den hårda konkurrensen 

behöver mäklarföretagen ständigt utveckla sina tjänster för att kunna tillgodose kundernas 

behov. Det krävs idag inte enbart att en mäklarfirma säljer bostäder, så kallad kärntjänst, för 

                                                 
10 Hagberg, 2007-09-17 
11 Davidsson, 2007-10-09 
12 Hagberg, 2007-09-17 
13 Hagberg, 2007-09-17 
14 www.fastighetsmaklarnamnden.se 
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att de ska hålla sig kvar på marknaden utan även att de kan erbjuda sina kunder diverse 

tilläggstjänster.15 Tilläggstjänster utvecklas tillsammans med andra aktörer på marknaden. 

Dessa kan vara allt från samarbete med banker avseende exempelvis förmånliga bolån till att 

homestylingföretag anlitas innan försäljningen för att med inredningens hjälp attrahera 

tilltänkta köpare och därmed höja värdet på bostaden.16 Enligt fastighetsslagen får mäklare 

idag inte ta betalt för tilläggstjänster, men en ändring i denna lagstadga kommer troligtvis att 

träda i kraft under 2009.17  

 

2.2  Presentation av HusmanHagberg 
 

HusmanHagberg AB är ett fastighetsmäklarföretag som bildades 1997 genom att 

familjeföretagen Husman Mäklartjänst AB och Ingmar Hagberg Fastighetsbyrå slogs 

samman. HusmanHagberg är för närvarande det femte största mäklarföretaget i Sverige och 

har en marknadsandel på 2,5 procent. Idag har företaget expanderat till 53 kontor i Sverige 

varav 31 kontor finns i Stockholm.18 På huvudkontoret i centrala Stockholm arbetar VD:n 

Lennart Hagberg tillsammans med ytterligare åtta personer som ansvarar för försäljning, 

rekrytering, marknad, ekonomi och franchisesupport. Huvudkontoret fungerar som en 

stödjande funktion till franchisekontoren och behandlar organisationens övergripande frågor 

och uppgifter. HusmanHagberg vill uppfattas som ett mäklarföretag med pålitliga mäklare. 

Detta är något som avspeglar sig i att företaget starkt betonar vikten av att dess mäklare har 

gedigen kunskap om sitt lokala område och dess marknad.19 Trygghet och förtroende 

framförs som en viktig del av företagets grundsyn och i intervjuer betonar VD:n Lennart 

Hagberg att ”Vi säljer inte hus och lägenheter, vi säljer trygghet”. Den största affären en 

människa gör i sitt liv är att köpa eller sälja sin bostad och är personen otrygg är det svårt att 

göra en bra affär. Därför är trygghet en viktig parameter i det budskap som sänds ut så att 

kunden känner sig säker och nöjd i denna extra känsliga köp- och säljsituation. Förtroende för 

mäklaren i fråga blir därför centralt.20  

                                                

 

 

 
 

15 Hagberg, 2007-09-17 
16 Davidsson, 2007-10-09 
17 Hagberg, 2007-09-17 
18 www.husmanhagberg.se 
19 www.husmanhagberg.se 
20 Hagberg, 2007-09-17 
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2.2.1 Franchise 

 

HusmanHagberg arbetar med franchising vilket innebär att varje kontor drivs av egna 

företagare.21 Franchise är en affärsmodell i vilken ett varumärke, koncept eller produkt får 

användas av en oberoende näringsidkare mot att en avgift betalas till varumärkesägaren.22 

Således skapas en organisation med en enhetlig profil och någon form av gemensam styrning. 

Franchising blir en effektiv form för expansion och nyföretagande och passar i de allra flesta 

branscher, men fungerar bäst i tjänsteföretag som har behovet att synas på bred front och visa 

kunden att de bedriver verksamhet på flera olika platser. Franchiseformen är vanligast inom 

detaljhandelsbranschen, men exempel på denna kan även hittas inom fastighetsbranschen. 

Genom franchising rationaliseras och effektiviseras distributionen av tjänsten. Vanligen har 

franchisetagaren ansvar för den lokala verksamheten, kundkontakterna, servicen och 

byggandet av relationer. Franchisegivaren är kopplad till ett huvudkontor som kan bistå denne 

med service i form av administrativa rutiner, ekonomistyrningssystem, utbildning, 

handledning och marknadsföring. En fördel med franchising är att kostnadseffektiviteten ökar 

bland annat genom att franchisetagaren får möjlighet att växa med andras kapital. För att en 

franchisemodell skall fungera tillfredställande måste den genomsyras av en trygghet parterna 

emellan.23 

 

De olika franchisetagarna inom HusmanHagberg har franchiserätt till ett geografiskt distrikt. 

Detta innebär att den franchisetagare som har franchiserätt till exempelvis området Östermalm 

i Stockholm blir ensam aktör inom detta geografiska område och således inte behöver 

konkurrera med ett andra HusmanHagberg-kontor på sin marknad. De enskilda kontoren kan 

således helhjärtat satsa på sitt kontor och varumärket i sitt område.24 En av HusmanHagbergs 

styrkor blir därför just att mäklarna känner till sina lokala områden väl och har goda 

kunskaper om sina respektive marknader.25  

 

2.2.2 Samarbetspartners   

 

                                                 
21 www.husmanhagberg.se 
22 www.franchiseforeningen.se 
23 www.franchisekollegiet.se 
24 Hagberg, 2007-09-17 
25 www.husmanhagberg.se 
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Vid en bostadsaffär finns det flera viktiga faktorer att tänka på och hantera, både innan och 

efter själva affärstillfället. För att få hjälp med dessa problem och underlätta affären 

samarbetar HusmanHagberg med flera olika aktörer som kan bistå kunden med dessa tjänster. 

Några av de största samarbetspartners HusmanHagberg arbetar med är SEB, där kunder kan 

få hjälp med bolån, Trygg-Hansa som erbjuder råd om trygghetsförsäkringar samt 

homestylingföretaget Inne AB som kan bidra med värdeökande styling innan visning och 

fotografering. Den förväntade ändringen i fastighetslagen som ska ge möjlighet för mäklare 

att ta betalt för tilläggstjänster kan i framtiden leda till att mäklarföretag organiseras till att 

fungera allt mer som en distributionskanal för olika typer av dessa tjänster. Detta leder i sin 

tur till att mäklarföretag kan få en större inverkan på efterköpsstrukturen vilket underlättar 

möjligheten att behålla kunder på längre sikt. Området tilläggstjänster kan komma att växa 

och bli ett ännu större inslag i framtidens mäklarverksamhet än vad de är idag. I 

förlängningen blir de kanske slutligen en självklarhet för att få extra nöjda kunder och lyckas 

behålla sin position på marknaden.26 Ett företags samarbetspartners fungerar som en förlängd 

arm för företaget i sin interaktion med kunderna och blir därför marknadsförare på heltid för 

sin uppdragsgivare. Trots att en samarbetspartner inte ingår i ett företags 

marknadsorganisation så blir denne ändå en del av denna då den arbetar i samma nätverk. Att 

förstärka sin organisation med hjälp av konsulter som hanterar den kompetens företaget själv 

saknar är idag mycket vanligt på marknaden.27  

 

3. Metod 
 

I detta metodavsnitt kommer det att redogöras för tillvägagångssättet för insamling och 

sammanställning av material till uppsatsen och hur detta sedan analyserats. 

Tillvägagångssättet beskrivs nedan som en process i kronologisk ordning från start till mål.  

3.1 Vår metod 
 

Uppsatsarbetet inleddes med att skribenterna kontaktades av marknadschefen Åsa Davidsson 

på mäklarfirman HusmanHagberg. Företaget ville ha hjälp med att undersöka aspekter av sin 

relationsmarknadsföring och valde att kontakta författarna då de hört talas om dessa och deras 

studieinriktning via rekommendationer. Då det finns vissa svårigheter att arbeta med 

                                                 
26 Hagberg, 2007-09-17 
27 Gummesson, Evert, (1995), Relationsmarknadsföring: från 4P till 30R, Liber-Hermods AB, Malmö, s. 223 ff. 
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relationsmarknadsföring inom just mäklarbranschen tyckte företagets representanter att det 

kunde vara ett lämpligt ämne att utreda i en större uppsats.  

 

Metoden som använts för att samla in information och analysera HusmanHagbergs relationer 

med sina kunder kan illustreras med hjälp av följande steg: 

 

• Steg 1:  

Arbetet inleddes med ett möte med marknadschefen Åsa Davidsson på 

HusmanHagbergs huvudkontor för att få mer information om uppdragets innehåll, 

förväntningar på författarna och vad företaget var villiga att bistå dessa med för att 

underlätta arbetet.  

• Steg 2: 

Efter det inledande mötet med Åsa Davidsson utfördes en researchrunda under vilken 

litteratur, artiklar, information från hemsidor och material från företaget i form av 

broschyrer och företagspresentationer insamlades. 

• Steg 3: 

För inhämta mer kunskap om mäklarbranschen i stort samt om företaget 

HusmanHagberg avseende historik, organisation, verksamhet och visioner 

genomfördes en intervju med företagets VD, Lennart Hagberg. Hagberg var med och 

startade HusmanHagberg AB och har en gedigen erfarenhet av mäklarbranschen då 

han varit verksam i branschen i 30 år. Förutom sitt VD-uppdrag på HusmanHagberg 

har Hagberg också externa uppdrag inom Mäklarsamfundet och 

Fastighetsmäklarnämnden. 

• Steg 4: 

Det inledande mötet med Åsa Davidsson behandlade inte direkt 

relationsmarknadsföringen hos HusmanHagberg utan var mer inriktat på att ge viktig 

information om uppdraget. Därför genomfördes senare en mer formell och längre 

intervju med Davidsson om företagets relationsmarknadsföring. Frågorna behandlade 

marknadsföringens praktiska utformning, på vilka nivåer den genomförs, hur den ser 

ut idag och vad önskemålet är att den skall kunna bidra med till företaget i framtiden. 

Davidsson valdes på grund av att hon som marknadschef ansvarar för den centrala 

marknadskommunikationen inom HusmanHagberg och därigenom besitter en 

övergripande kunskap om företagets marknadsföring.  
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• Steg 5: 

Efter datainsamlingen sammanställdes allt material och det som ansågs relevant 

sorterades ut för användning i uppsatsen.  

• Steg 6: 

Datainsamlingen och sorteringen av materialet följdes av en återgång till den 

insamlade litteraturen. Med hjälp av denna utformades en modell efter de teorier som 

finns på området. Teoridelen består av en beskrivning av denna modell samt en 

noggrann teoretisk beskrivning av dess olika delar. 

• Steg 7: 

Utifrån diskussioner som förts under uppsatsarbetets kontinuerliga seminarium samt 

genom kritisk diskussion av uppsatsens syfte har idén att inkludera fyra casestudier 

från HusmanHagbergs dagliga verksamhet ute i franchisekontoren fötts. Casen är 

tänkta att bidra till att öka läsarnas förståelse för hur relationsmarknadsföringen 

bedrivs både framgångsrikt och mindre framgångsrikt inom företaget idag. Till 

skillnad från en text som enbart ger läsaren information i form av fakta om företagets 

aktiviteter kan casen fungera mer som beskrivande scenarion och gör faktan 

intressantare och lättare att ta till sig. Casen utformades med hjälp av intervjuer med 

representanter från fyra olika kontor. Dessa kontor valdes ut i samråd med Åsa 

Davidsson. Valet föll på kontoren i Bromma, på Södermalm, på Lidingö samt i 

Tyresö.  

 

Anledningen till att Åsa Davidsson inkluderades i arbetet med att välja ut lämpliga 

kontor är hennes övergripande kunskap om franchisekontorens 

marknadsföringsaktiviteter. Denna kunskap var värdefull att nyttja för att hitta de 

kontor som bäst lämpade sig för att illustrera aktiviteter författarna önskade att lyfta 

fram i verksamheten. Intervjuerna genomfördes med den person på casekontoret som 

enligt Åsa Davidsson har det officiella ansvaret för franchisekontorets marknadsföring 

mot kund.  

• Steg 8: 

Efter att casekontoren intervjuats sammanställdes all intervjudata och fyra case 

byggdes utifrån denna.  

• Steg 9: 
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Uppgifter från HusmanHagbergs senast genomförda kundundersökning hämtades in 

från huvudkontoret och dessa uppgifter sammanställdes och utvärderades. 

• Steg 10: 

Med hjälp av intervjusvar från tidigare genomförda intervjuer både med Lennart 

Hagberg, Åsa Davidsson och representanterna från casekontoren samt uppgifterna från 

kundundersökningen utformades uppsatsens empiriska del. Slutligen analyserades 

empirin och teorin, kopplingar mellan dessa delar hittades och slutsatser kunde dras. 

Dessa slutsatser blev sedan grund för författarnas rekommendationer. 

    

3.2  Vår data 
 

I detta avsnitt redogörs på vilket sätt, vid vilken tidpunkt och var uppsatsens data samlades in. 

Den data som använts delas in i två huvudområden; primär- och sekundärdata.   

  

3.2.1 Intervjuer 

 

Primärdata är den information som erhållits under de intervjuer som genomförts. För att 

försöka undvika de missförstånd som lätt kan uppstå vid enkäter och intervjuer över e-mail 

och telefon genomfördes direkta individuella intervjuer för att få fram information och fakta 

från företagets representanter.  

    

Valet av intervjupersoner grundar sig på vilka personer som innehar störst kunskap, och 

därmed kan bidra med mest relevant information om ämnet, inom respektive arbetsområde. 

Intervjuerna följde en intervjumall som innehöll väl förberedda frågor kompletterat med 

specifika teman som gav möjlighet till att följdfrågor enkelt kunde ställas under samtalets 

gång. Intervjuerna fick således mer karaktären av en dialog. Detta för att undvika att 

intervjupersonen känner sig styrd i sina svar.28 På så sätt svarar den intervjuade personen mer 

spontant och inte på det sätt han eller hon tror är ”det rätta”. Att intervjupersonen och 

frågeställaren förstår varandras frågor och svar är viktigt, men tankarna kring hur svaret skall 

utformas måste tillåtas vara olika.29 Vid samtliga intervjuer användes en diktafon. Detta för 

                                                 
28 Eneroth, Bo, (2005), Hur mäter man ”vackert”?, E-boksproduktion : eLib. Originalutgåva: Stockholm: Natur 
och kultur, s. 111 
 
29 Eneroth, Bo, (2005), Hur mäter man ”vackert”?, E-boksproduktion : eLib. Originalutgåva: Stockholm: Natur 
och kultur. s. 112 
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att undvika att frågeställarna skall vara beroende av att anteckna under intervjun och för att en 

inspelning kan lyssnas på ett flertal gånger för att reda ut eventuella oklarheter i svaren.  

    

Intervjuarbetet inleddes med en intervju med HusmanHagbergs VD, Lennart Hagberg. Den 

genomfördes den 17 september 2007 på huvudkontoret i Stockholm. Frågeställningarna följde 

till viss del en utarbetad mall, men Hagberg fick tala fritt inom ramen för ett angivet tema som 

främst syftade till att ge skribenterna information för att förstå mäklarmarknaden och 

mäklarbranschen i stort. Denna intervju följdes av en intervju med HusmanHagbergs 

marknadschef Åsa Davidsson den 9 oktober 2007 på huvudkontoret i Stockholm. Som 

marknadschef ansvarar Davidsson primärt för HusmanHagbergs varumärke, företagsprofil 

och den centrala marknadskommunikationen. Intervjun med Davidsson följde en utarbetad 

intervjumall med specifika frågor, men mycket utrymme lämnades för tillägg och följdfrågor 

under intervjuns gång. Hagberg och Davidsson fick inte samma intervjufrågor då de 

förväntades bidra med olika fakta om företaget och marknaden. De fick frågor som rörde 

deras specifika expertområde.     

    

Utöver dessa båda intervjuer genomfördes som tidigare angetts fyra intervjuer med 

representanter från fyra utvalda franchisekontor. Dessa kontor valdes ut i samråd med Åsa 

Davidsson för att fungera som casekontor. Framställningen av olika case kopplade till kontor 

syftar till att ge en så rättvisande bild som möjligt av dagens tillämpning av marknadsföring 

ute på franchisekontoren. De fyra intervjuerna gjordes med den person som har 

marknadsföringsansvaret på det utvalda kontoret. Frågorna kontoren fick skiljde sig åt då 

intervjuerna syftade till att lyfta fram den del av kontorets arbetes som är relevant för just det 

case det valts ut till. Kontoren valdes ut enligt fyra kriterier som sattes upp i förväg. De kontor 

som inkluderas i studien valdes ut enligt följande kriterier: 

• Lidingö – representerar ett kontor som arbetar mycket med marknadsföring i form av 

noggrann segmentering 

• Södermalm -  representerar ett kontor som ännu inte arbetar speciellt aktivt med 

marknadsföringsfrågor 

• Tyresö – representerar ett kontor som lyckats skapa roliga och innovativa 

marknadsföringsaktiviteter för sina befintliga och nytillkomna kunder  
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• Bromma – representerar ett av de kontor inom kedjan som upplevt svårigheter att slå 

sig in på sin lokala marknad.  

Alla fyra casekontoren ligger i Stockholm, vilket inte var ett kriterium då valen gjordes, 

men eftersom franchiseföretag positionerade i Stockholm har kommit längst i 

marknadsföringen föll dessa val sig mest naturliga.  

 

3.2.2 Litteratur 

 

Sekundär information har främst hittats i publicerad litteratur, på Internet och i 

företagsbroschyrer om HusmanHagberg. Om relationsmarknadsföring finns en stor mängd 

litteratur vilket har inneburit ett stort sållningsarbete för att få fram den mest relevanta 

informationen för besvarande av uppsatsens frågeställning. Skribenterna har konsulterat 

litteratur skriven av flera kända forskare inom området relationsmarknadsföring för att få fram 

väsentlig fakta. Den senaste kundundersökningen som genomförts av HusmanHagberg har 

också använts. Undersökningen ansågs innehålla så pass relevant och fullständig information 

att ingen ytterligare kundundersökning behövde genomföras av skribenterna. Böckerna som 

använts hittades främst genom sökning i Stockholms Stadsbiblioteks databas samt genom 

sökning i bibliotekskatalogen DISA. Även kurslitteratur från skribenternas tidigare kurser har 

konsulterats. Övrig fakta om företaget i sig, deras samarbetspartners och mäklarbranschen i 

helhet har hämtats från diverse hemsidor.  

 

3.3 Vår modell 
 
För att på ett enkelt och överskådligt sätt illustrera relationsmarknadsföringens roll i 

HusmanHagbergs verksamhet har följande modell utformats. Modellen visar hur 

relationsmarknadsföringen länkar samman företaget med dess kunder och de slutprodukter i 

form av trygghet, kundlojalitet och kundnöjdhet som en väl genomförd 

relationsmarknadsföring resulterar i. Modellen avser också att visa på att företagets 

samarbetspartners är närvarande i relationsmarknadsföringen och påverkar denna på flera 

olika sätt.  

 

Genom att använda relationsmarknadsföring arbetar företaget aktivt för att knyta både 

befintliga och nya kunder närmare sig med målet att kunderna skall återkomma nästa gång en 

försäljning av en fastighet blir aktuell. Befintliga kunder som redan har interagerat med 
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HusmanHagberg måste vårdas för att de fortsatt ska använda företagets tjänster samt 

rekommendera företaget till nya kunder. De rådande kundrelationerna påverkar i sin tur 

företaget genom att fungera som en indikation på vad företaget kan förbättra (feedback).  

 

HusmanHagbergs kunder har inte alltid bara ett förhållande till företaget utan ibland också till 

varandra. Kunder kan vara relaterade till varandra på många olika sätt genom att de 

exempelvis ingår i samma familj, arbetar på samma arbetsplats eller är goda vänner. 

Förhållandet mellan företagets kunder blir ett viktigt led i relationsmarknadsföringen då 

kunder interagerar med varandra och utbyter erfarenheter och rekommendationer. Modellens 

olika delar kommer att redogöras för mer utförligt i följande teoriavsnitt. 
 

 

Modell 1: Relationsmarknadsföring för HusmanHagberg 

 

 

 

    

Samarbetspartner 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trygghet        

 
     Ny 
   Kund 

              
                                Kundnöjdhet 

 
 
Tjänsteföretag
(Husman 
Hagberg) 

 

                        

 
Befintlig
   kund 

 
                Kundlojalitet 
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3.4 Val av teori 
 

I uppsatsens teoridel berörs relationens egenskaper, tjänstens egenskaper, begreppet sällanköp 

samt de tre begreppen trygghet, kundlojalitet och kundnöjdhet. Dessa teoridelar har 

inkluderats då de enligt författarna är de teoriområden och begrepp som är vanligast 

förekommande i litteratur inom området relationsmarknadsföring. Vidare har dessa en direkt 

koppling till författarnas utarbetade modell och lämpar sig också väl för den analys som skall 

ligga till grund för de slutgiltiga rekommendationerna.   

 

3.5 Källornas trovärdighet 
 

Att skriva uppsats på uppdrag av ett företag leder till en del objektivitetsproblem. Som aktör 

utsatt för marknadskonkurrens vill företag belysa främst de positiva aspekterna av sin 

bedrivna verksamhet och inte fokusera eller gå för djupt in på de negativa. Författarna är 

medvetna om att företagsrepresentanter av dessa skäl sätter företagets bästa i centrum och 

försöker därför i den mån det är möjligt säkerställa att tolkningen av intervjufrågor och annan 

fakta från företaget skall vara objektiv och saklig. Under intervjuer med företagets 

representanter har visst internt material redovisats för författarna för att understödja 

uttalanden som gjorts. Av sekretessmässiga skäl kan detta interna material inte presenteras i 

uppsatsen, men författarna har i sin kontakt med detta material gjort bedömningen att det är 

trovärdigt och objektivt. 

 

4. Teoretisk referensram 

 
4.1 Relationens egenskaper 
 

Alla relationer har vissa generella egenskaper som kan användas för att man ska förstå och 

kunna analysera dem lättare. I första hand krävs någon form av samarbete för att en relation 

ska komma till stånd. Samarbetet kan som tidigare nämnts vara mellan en kund och en 

leverantör, men kan också existera mellan en leverantör och andra intressenter. Vidare kan ett 

beroende utvecklas mellan parterna i relationen. Inledningsvis kan detta beroende grunda sig 

enbart på pris, men beroendet kan sedan fördjupas i takt med att relationen blir mer personlig 

och strukturell i form av att exempelvis resurser knyts samman i ett leveranssystem. En annan 
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viktig aspekt av relationsbyggande är att relationer till stor del bygger på förtroende, 

risktagande och osäkerhet. Att en relation innebär en viss osäkerhet är relaterat till att 

parterna inblandade i relationen vanligtvis tar risker genom att exempelvis satsa en viss 

summa pengar på samarbetet. För att en relation skall bli lyckad måste den därför bygga på att 

parterna litar på varandra så att eventuell osäkerhet kan ersättas av ett förtroende dem 

emellan.  

 

En annan aspekt av relationer är makt. Båda parter har sällan lika stor makt och det är därför 

av vikt att den med makten inte utnyttjar denna utan visar välvilja för att relationen skall 

bestå. Även faktorer som frekvens och närhet påverkar relationens karaktär. Vissa relationer 

kräver en intensitet under en längre period medan andra kan vara mycket intensiva under en 

kortare period. Närheten kan vara både fysisk, emotionell och mental och vanligen påverkas 

de två sistnämnda faktorerna av hur fysiskt nära parterna är varandra. I närheten finns 

trygghet då kontakten mellan parterna blir mer direkt utan inblandade mellanhänder. 

Innehållet i relationen är en annan faktor som säger mycket om relationen och också är det 

som avgör hur samarbetet och samordningen mellan parterna ska utformas. Den sista aspekten 

värd att nämna gällande relationer är personliga och sociala egenskaper hos de personer som 

är involverade i den. Relationen mellan två parter kan vara ”förstagrads” eller 

”andragradsrelationer” beroende på antalet mellanhänder och kan således vara av direkt eller 

mer distanserad karaktär. En relations egenskaper kan ligga till grund för att avgöra huruvida 

relationen skall hållas vid liv eller avvecklas.30  

 

4.1.1 Trestegsmodellen 

    

För att säkerställa att marknadsföringen inte upphör efter att köpet av tjänsten är genomfört 

använder företag ofta den så kallade ”trestegsmodellen”. Trestegsmodellens tre olika steg 

bildar tillsammans en kontinuerlig process under vilken olika marknadsföringsåtgärder blir 

viktiga vid olika tillfällen. I modellens första två steg används traditionella 

marknadsföringsfunktioner för att väcka kundens intresse samt åstadkomma en 

förstagångsförsäljning. I det tredje steget skiftas fokus över från att fånga in kunden till att 

skapa återförsäljning och långsiktiga kundkontakter.31 Att enbart bedriva marknadsföring som 

är inriktad på att åstadkomma enskilda köp blir ineffektiv och dyr för ett företag. I 

                                                 
30 Gummesson, Evert, (1995), Relationsmarknadsföring: från 4P till 30R, Liber-Hermods AB, Malmö, s. 30 ff. 
31 Grönroos, Christian, (1996), Marknadsföring i tjänsteföretag, Liber Ekonomi, Malmö, s. 60-62 
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tjänstebranschen blir kunden i många fall lönsam först efter det gått en tid och kunden gjort 

flera transaktioner med tjänsteföretaget. Detta leder till att fokus i marknadsföringen inte 

enbart kan ligga på att etablera nya kundrelationer utan också på att vårda de befintliga.32 Om 

resonemanget återknyts till tjänsters fyra grundläggande egenskaper är en av dessa att 

producent och konsument av tjänsten på något sätt måste samverka för att kunna bilda den. 

Denna samverkan leder till att en relation uppstår mellan köparen av tjänsten och 

tjänsteföretaget.33    

 

4.1.2 Hur skapas goda relationer? 

 

I modellen illustreras relationsmarknadsföringens roll i ett företag och hur denna kan skapa 

positiva slutprodukter (trygghet, kundlojalitet och kundnöjdhet) som i sin tur leder till att en 

god och långsiktig relation etableras mellan företaget och dess kunder. Modellen illustrerar 

samband, men visar inte på hur företaget rent konkret kan arbeta för att säkerställa att goda 

kundrelationer kommer till stånd. Exempel på metoder och tillvägagångssätt som kan bidra 

till bättre relationer kommer att kortare redogöras för i detta avsnitt. 

 

4.1.2.1 Feedback 

 

För att ett företag skall kunna bedriva en kundnära verksamhet måste det ha tillgång till 

information om sina kunders behov, förväntningar, beteende och krav. Feedback från 

kunderna är därför viktigt att använda sig av i strävan att förstå deras önskemål bättre.34 

Företag som arbetar med relationsmarknadsföring skiljer sig således från dem som arbetar 

enligt den traditionella marknadsföringsmodellen då de fokuserar på att få så effektiv och 

användbar feedback från sina kunder som möjligt och inte förmedla ett budskap så effektivt 

och övertygande som möjligt.35  

 

Ett företag kan välja flera olika tekniker för att interagera med kunderna och få till stånd ett 

informationsutbyte. Det är viktigt att företaget inventerar vilka tillfällen de har till interaktion 

med kunden redan och vilka potentiella tillfällen det finns som kan användas för att öka 

                                                 
32 Grönroos, Christian, (1996), Marknadsföring i tjänsteföretag, Liber Ekonomi, Malmö, s. 13 
33 Grönroos, Christian, (1996), Marknadsföring i tjänsteföretag, Liber Ekonomi, Malmö, s. 11-12 
34 Blomqvist R., Dahl J., Haeger T., Storbacka K., (1999), Det kundnära företaget, Liber-Ekonomi, Malmö, s. 81 
35 Peppers, Don, Rogers, Marta, (1997), One to one – Handbok i relationsmarknadsföring, Egmont Richter AB, 
Malmö, s. 205-207 
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interaktionen. Media av olika slag är den kanal som primärt används i interaktionsprocessen. 

Exempel på detta är kataloger, annonser och onlinetjänster.36 En hemsida kan fungera både 

som en kanal genom vilken företaget kan nå ut med information till sina kunder och en 

plattform via vilken kunden kan framföra förslag till förbättringar via någon typ av 

webbformulär. I ett genuint relationstänkande är det inte bara företaget som är i behov av ett 

uppföljningssystem utan även kunden kan känna ett behov av att veta hur väl leverantören 

anser att relationen fungerar. Målsättningen med feedback är att båda parter ska lära sig något 

genom ett kontinuerligt informationsutbyte under relationens gång.37 

 

4.1.2.2 Förmåga att hantera kundmöten 

 

Som tidigare utretts är det omöjligt att anta att fel i köpar-säljarinteraktioner inte inträffar och 

en nollfelsstrategi är av den anledningen praktiskt omöjlig att följa för en leverantör. Kritiska 

händelser mellan kunden och företaget måste kunna hanteras av företaget så att dessa inte 

leder till att relationen allvarligt skadas eller kanske rent av avbryts från kundens sida. Ofta 

hanteras kritiska situationer då en kund är missnöjd inte på smidigaste sätt från företagets 

sida. Det finns således förbättringar att göra i de delar av verksamheten som sköter 

direktkontakten med den missnöjde kunden.38 

 

Frontpersonalen är de som möter kunden i vad som kallas ”sanningens ögonblick”. De saknar 

ofta förmågan eller auktoriteten att ändra på system, organisation och resurser för att åtgärda 

felaktigheter i varu- eller tjänstekonstruktioner. Enligt studier kan frontpersonalen i sin 

operativa roll enbart påverka några procent av alla fel som begås och övriga är helt enkelt 

inbyggda i systemen som används och i företagets organisationsstruktur. Denna avsaknad av 

möjligheten att förändra och anpassa finns inte bara hos frontpersonalen utan också hos den 

personal som arbetar i kundtjänstfunktioner. Med bakgrund av detta blir det viktigt att ett 

företags personal får den befogenhet som krävs för att de ska kunna lösa de problem som 

uppstår konstruktivt.39  

  

 
                                                 
36 Peppers, Don, Rogers, Marta, (1997), One to one – Handbok i relationsmarknadsföring, Egmont Richter AB, 
Malmö, s. 211 
37 Blomqvist R., Dahl J., Haeger T., Storbacka K., (1999), Det kundnära företaget, Liber-Ekonomi, Malmö, s. 
157 
38 Gummesson, Evert, (1995), Relationsmarknadsföring: från 4P till 30R, Liber-Hermods AB, Malmö, s. 97-99 
39 Gummesson, Evert, (1995), Relationsmarknadsföring: från 4P till 30R, Liber-Hermods AB, Malmö, s. 99-100 
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4.1.2.3 Lojalitetsprogram – kunden som medlem 

 

Att företag väljer att utveckla lojalitetsprogram för sina kunder blir idag allt vanligare. 

Anledningen till att företag väljer att skapa denna typ av program är att de vill skapa en 

köptrohet hos sina kunder.40 Medlemskapet används som ett medel för att stärka relationen 

mellan företaget och kunden så att kunden i slutändan blir stamkund och en långsiktig och fast 

kundrelation kan bildas.41  

 

Vanligtvis är lojalitetsprogram öppna för alla kunder med ringa kvalificeringsprocesser i 

enstaka fall och har ett i grunden kommersiellt syfte. Medlemskapet kan därför liknas vid ett 

”oäkta medlemskap” eller så kallat pseudomedlemskap som kan vara av olika karaktär: 

- Full valfrihet: oavsett om kunden väljer att vara medlem eller inte så kan denne 

använda sig av leverantören 

- Prisdrivet medlemskap: kunden får lägre priser om denne är medlem 

- Intjänat medlemskap: kunden måste köpa för ett visst belopp för att få fördelar 

- Accessmedlemskap: kunden får endast tillträde till leverantören om denne är 

medlem42 

 

Medlemskapet kan ge kunden flera fördelar i form av exempelvis reducerade priser, men ger 

också leverantören möjligheten att kunna bygga upp en databas om kunderna. Informationen 

kan sedan användas för att individualisera erbjudandet till respektive kund. Vidare ger 

medlemskapet leverantören chansen att kunna belöna kunden för trohet vilket kan resultera i 

att kunden kan behållas under en längre tid. Slutligen ger uppbyggnaden av lojalitetsprogram 

konkurrenskraft gentemot konkurrenterna.43 

 

Det är inte bara företagens kunder som behövs knytas närmre företaget utan också dess 

medarbetare. I de fall då samma medarbetare interagerar med samma kund över en längre tid 

är det av stor vikt att denne medarbetare väljer att stanna kvar hos arbetsgivaren. Om företaget 

skall uppfattas som något individer vill vara lojala mot är det viktigt att lojalitet skapas både 

hos kunderna och medarbetarna. Studier har visat på att medarbetare väljer att stanna hos 

företaget om de får en speciell typ av behov tillfredställda. Dessa behov kallas för ”djupa 
                                                 
40 Blomqvist R., Dahl J., Haeger T., Storbacka K., (1999), Det kundnära företaget, Liber-Ekonomi, Malmö, s. 95 
41 Gummesson, Evert, (1995), Relationsmarknadsföring: från 4P till 30R, Liber-Hermods AB, Malmö, s. 109 
42 Gummesson, Evert, (1995), Relationsmarknadsföring: från 4P till 30R, Liber-Hermods AB, Malmö, s. 109 
43 Gummesson, Evert, (1995), Relationsmarknadsföring: från 4P till 30R, Liber-Hermods AB, Malmö, s. 113 
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livsintressen” och är kopplade till de aktiviteter på en arbetsplats som kan bidra till att skapa 

en genuin medarbetartillfredställelse som i förlängningen kan leda till lojalitet till 

arbetsgivaren. Nyckeln till att behålla en anställd i företaget är att skapa en matchning mellan 

arbetsuppgifterna och de djupa livsintressen individen har och sedan se till att ge den anställde 

uppgifter som stimulerar dessa intressen.44 Djupa livsintressen kan vara exempelvis möjlighet 

för individen att påverka med sina ord och idéer eller chansen till att få rådgivning och 

mentorskap på arbetsplatsen.45 

 

4.1.2.4  Utvidga erbjudandet 

 

Då ett tjänsteerbjudande har utvecklats på en grundläggande nivå, det vill säga själva 

kärntjänsten har skapats, är det dags för företaget att utvidga detta genom så kallade bitjänster 

och stödtjänster. En bitjänst är något som krävs för att kunden ska kunna konsumera 

kärntjänsten. Stödtjänster är tjänster som läggs till i kärntjänsten för att detta ska bli 

attraktivare för kunden. På så sätt ökas erbjudandets konkurrenskraft, vilket är stödtjänsternas 

primära uppgift.46 Ett exempel på en stödtjänst är mäklarfirmors användning av 

homestylingföretag för att öka attraktionskraften i ett visningsobjekt och på så sätt också det 

upplevda värdet på det. Ett företag bör i första hand fokusera på att säkerställa den 

funktionella kvaliteten på det som skall säljas, men i steg två är det av vikt att utvidga 

erbjudandet då hur väl detta görs i hög grad bidrar till hur kunden i slutändan upplever köpar-

säljarinteraktionerna.47 

 

4.1.3 Relationens fördelar 

 

En viktig fråga ett företag måste ställa sig innan det inleder arbetet med att föra in mer 

relationstänkande i sina strategiplaner är huruvida relationsmarknadsföring kan leda till en 

ökad lönsamhet eller inte. Generellt sett finns det flera fördelar förknippade med förbättrade 

kundrelationer till de individer som anses vara de ”rätta” för företaget att knyta till sig. 

Förbättrade marknadsrelationer med dessa kunder leder till minskad defektion, ökad retention 

och ökad duration. Detta innebär enkelt uttryckt att relationsmarknadsföring bidrar till färre 

avhoppade kunder, en ökad andel kunder som väljer att stanna kvar hos företaget samt att 
                                                 
44 Söderlund, Magnus, (2001), Den lojala kunden, Liber Ekonomi, Malmö, s. 140-141 
45 Söderlund, Magnus, (2001), Den lojala kunden, Liber Ekonomi, Malmö, s. 142 
46 Grönroos, Christian, (1996), Marknadsföring i tjänsteföretag, Liber Ekonomi, Malmö, s. 56-57 
47 Grönroos, Christian, (1996), Marknadsföring i tjänsteföretag, Liber Ekonomi, Malmö, s. 57 
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dessa stannar under en längre tidshorisont och således blir mer lönsamma.48 De generella 

fördelarna resulterar i en hel del specifika fördelar som syns tydligt i företagets praktiska 

verksamhet. För det första leder en ökad användning av relationsmarknadsföring till att 

företagets marknadsföringskostnader minskar. Kunderna får också rollen av medproducenter 

och kan genom sina önskemål vara med i processen då nya erbjudanden utvecklas vilket blir 

en naturlig kvalitetshöjare. Vidare ökar en närmare relation företagets kunskap om sina 

kunder och de erbjudanden som ges kan således utformas bättre och leda till större intäkter. 

Förutom att vara medproducenter fungerar kunderna också som marknadsförare åt 

leverantören då de ger andra en positiv bild av relationen. Slutligen blir det enklare för 

kunden och leverantören att reda ut eventuella missförstånd kring transaktionerna som görs då 

en nära relation finns mellan parterna. Närheten mellan parterna är också något som minskar 

kundens priskänslighet och försvårar för konkurrenterna att klara sig på marknaden.49 

 

4.2 Relationer på en tjänstemarknad 
 

4.2.1 Tjänstens kännetecken 

 

Olika företag måste marknadsföra sig på olika sätt beroende vilken typ av verksamhet 

företaget bedriver. Det finns två olika sektorer inom vilka företag oftast är verksamma; 

tjänstesektorn och varusektorn. I denna uppsats kommer det att fokuseras på tjänstesektorn 

och dess krav på marknadsföringsåtgärder. 

    

Tjänster har fyra allmänna egenskaper. En tjänst är alltid immateriell vilket innebär att den är 

abstrakt och en köpare kan aldrig exempelvis se eller ta på den. Att en tjänst är omöjlig att 

konkretisera gör att dess värde också blir svårare för en köpare att värdera. Vidare är en tjänst 

aldrig en sak utan bör ses som en process eller en aktivitet någon utför och själva tjänsten 

existerar inte längre då denna process väl är slutförd. Tjänster är också av den karaktären att 

produktionen och konsumtionen äger rum samtidigt. Detta leder vanligtvis till att köparen av 

tjänsten och säljaren av den interagerar med varandra som till exempel då en kund besöker sin 

frisör. Slutligen kännetecknas tjänster av att kunden själv medverkar i produktionen av dessa 

genom att agera både som konsument och produktionsresurs på samma gång. Detta skiljer sig 

                                                 
48 Gummesson, Evert, (1995), Relationsmarknadsföring: från 4P till 30R, Liber-Hermods AB, Malmö, s. 253 
49 Gummesson, Evert, (1995), Relationsmarknadsföring: från 4P till 30R, Liber-Hermods AB, Malmö, s. 253 
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tydligt från varuproduktion där kunden enbart har rollen som konsument.50 Tjänsters särdrag 

gör att det uppkommer vissa marknadsföringsproblem. Att tjänster är immateriella leder till 

att de aldrig kan lagras, skyddas genom patent, kommuniceras genom demonstration eller 

enkelt prissättas. Dess heterogenitet gör att det är svårt att utföra kvalitetskontroller och att 

standardisera. Att produktionen och konsumtionen dessutom äger rum samtidigt leder till att 

kunden är involverad i produktionen, ibland tillsammans med andra kunder, vilket försvårar 

massproduktion och centralisering av tjänsten.51 

    

Varor och tjänsters olikheter gör att dessa måste marknadsföras på olika sätt. Många företag 

inom tjänstebranschen gör misstaget och försöker att marknadsföra sig på samma sätt som 

varuproducerande företag. Traditionell marknadsföring och då i synnerhet 

masskommunikation i form av massmediareklam, direktreklam och olika typer av trycksaker 

är av vikt, men har mer begränsad betydelse för tjänsteföretag. Massmarknadsföring inriktad 

mot stora kundgrupper resulterar i att intresse för företagets utbud väcks och att en eventuell 

förstagångsförsäljning kommer till stånd. Efter detta skede fortsätter 

marknadsföringsprocessen genom att de löften man gett i sin traditionella marknadsföring 

skall infrias och satsningar på att etablera långsiktiga kundkontakter görs.52  

 

4.2.2 Sällanköpstjänster 

 

Relationsmarknadsföring är av den karaktären att den inte kan tillämpas på samma sätt i alla 

typer av tjänsteföretag. Alla kunder följer inte ett givet mönster i sin kontakt med ett företag. 

En del kunder blir intresserade av ett företags erbjudande, väljer att göra en eller ett fåtal 

transaktioner med detta och byter sedan leverantör eller sluta använda tjänsten helt. Andra 

kunder blir intresserade av ett företag och gör en transaktion och behåller sedan intresset för 

företagets produkter, men interagerar inte fortlöpande med tjänsteproducenten utan låter 

längre tid gå mellan transaktionerna.  

    

När det talas om relationer mellan ett företag och dess kunder dras en skiljelinje mellan 

diskreta och kontinuerliga relationer.53 I en diskret relation är de enskilda interaktionerna av 

                                                 
50 Grönroos, Christian, (1996), Marknadsföring i tjänsteföretag, Liber Ekonomi, Malmö, s. 47-49 
51 Lindquist J., Persson J., (1997), Kundupplevd kvalitet i tjänsteverksamheter – En analys och kritik av den 
företagsekonomiska dialogen, Författarna, Lund, s. 125 
52 Grönroos, Christian, (1996), Marknadsföring i tjänsteföretag, Liber Ekonomi, Malmö, s. 51-52 
53 Blomqvist R., Dahl J., Haeger T., Storbacka K., (1999), Det kundnära företaget, Liber Ekonomi, Malmö, s. 49 
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stor betydelse då denna typ av relation består av en serie separata köpbeslut. Ett bra exempel 

på en diskret relation är den mellan en kund och en klädbutik. En kund kan handla sina kläder 

i en butik flera gånger i rad, men kan välja att bryta serien när helst han eller hon känner för 

detta och istället vända sig till en annan butik. Till skillnad från en diskret relation så är de 

enskilda transaktionerna av mindre betydelse i en kontinuerlig relation. Anledningen till detta 

är att kunden sällan byter leverantör och att kunden oftast är kopplad till leverantören genom 

ett abonnemang på dennes erbjudande.54  De företag som har diskreta relationer till sina 

kunder är de som främst använder sig av relationsmarknadsföring för att uppnå mer 

kontinuerliga relationer. Att ha en kontinuerlig relation till kunderna är fördelaktigt för 

företaget då det ska skapa värde. Genom att ha intensivare kontakt med sina kunder och god 

kunskap om relationshistoriken kan kundens värdeskapande processer bättre kartläggas.55  

 

De relationer som byggs mellan en kund och det mäklarföretag denne väljer att anlita kan 

kategoriseras som en diskret relation. Kunden interagerar inte kontinuerligt med företaget då 

försäljning eller köp av en fastighet är något de flesta kunder gör väldigt sällan. Efter att 

transaktionen är genomförd finns heller inget som binder kunden till den mäklarfirma som 

använts vilket medför att kunden enkelt kan byta mäklare nästa gång denne är i behov av 

tjänsten. Då ett företag arbetar med så kallade sällanköpskunder, det vill säga kunder som 

sällan samverkar med företaget och vice versa, blir det mer problematisk att utveckla en 

relation i vilken båda parter kan lära sig om varandra. En mäklarfirma är ett bra exempel på 

denna typ av företag. Företag som verkar på sällanköpsmarknader har svårare att utveckla 

lärande relationer till sina kunder och måste därför förlita sig på goda rekommendationer från 

sina engångskunder för att bli lönsamma.56  

 

4.2 Relationens slutprodukter 
 
4.3.1 Trygghet 

 

Både ett företag och dess kunder är beroende av trygghet och att de moraliska 

överenskommelser som görs hålls. En kund som anlitar ett företag är oftast hänvisad till att 
                                                 
54 Blomqvist R., Dahl J., Haeger T., Storbacka K., (1999), Det kundnära företaget, Liber Ekonomi, Malmö, s. 
49-50 
55 Blomqvist R., Dahl J., Haeger T., Storbacka K., (1999), Det kundnära företaget, Liber Ekonomi, Malmö, s. 
49-50 
56 Peppers, D., Rogers, M., (1997), Enterprise one to one - Handbok i relationsmarknadsföring, Texta, Malmö,  
s. 158 
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helt lita på leverantörens löften och kan sällan helt avgöra vad som fås ut av relationen förrän 

en tid efter det att köpet genomförts. Ett företag lever i sin tur med ett ständigt hot mot sin 

trygghet från yttre element i form av sina konkurrenter och den osäkerhet och risk dessa 

innebär. Trots denna osäkerhet måste det försäkra sig om att det klarar av att leverera det 

kunden förväntar sig i rätt tid, på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Det måste dessutom förlita 

sig på att kunden är pålitlig och inte struntar i att betala för tjänsten eller hastigt ångrar 

transaktionen.57 Styrkan i en relation mellan ett företag och en kund är därför i stor 

utsträckning beroende av det förtroende som parterna känner för varandra.58  

 

4.3.1.1  Extern trygghet 

 

Det finns fyra olika sätt på vilka ett företag kan skapa trygghet. Relationer och i synnerhet 

användningen av relationsmarknadsföring är ett sätt att åstadkomma trygghet och förtroende 

för varandra. Ett annat sätt att skapa trygga relationer är att använda sig av kunskap. Med 

kunskap menas i detta fall primärt att kunden skaffar sig kunskap om en vara eller tjänst 

denne skall köpa eller känner att den som säljer tjänsten har den kunskap som krävs för att 

beslutet skall kännas tryggt att fatta. Ett tredje sätt att skapa trygghet på är genom affärskultur 

och affärsetik. Tydliga riktlinjer på detta område gör att den part som missköter sig utesluts ur 

affärsgemenskapen. Slutligen kan trygghet skapas genom användningen av juridiska åtgärder 

vilket sällan gynnar ”den lilla människan” mot det stora företaget och leder därför oftast till en 

relativt obalanserad situation. Sammanfattningsvis kan det sägas att inget av de fyra sätten att 

skapa trygghet egentligen utesluter de andra utan att en mix av dessa är att föredra. Det som 

bäst tillfredställer behovet av trygghet utav de fyra sägs dock vara relationsskapandet som 

genom att få till stånd långsiktiga och nära relationer kan lägga en grund för 

trygghetsskapande.59  

 

4.3.1.2 Intern trygghet 

 

Trygghet är något som inte enbart måste skapas mellan företaget och dess kunder utan också 

något som måste finnas internt i företaget. Ett företag som inte är tryggt internt får svårigheter 

                                                 
57 Gummesson, Evert, (1995), Relationsmarknadsföring: från 4P till 30R, Liber-Hermods AB, Malmö, s. 282-
283 
58 Gummesson, Evert, (1995), Relationsmarknadsföring: från 4P till 30R, Liber-Hermods AB, Malmö, s. 31-32 
59 Gummesson, Evert, (1995), Relationsmarknadsföring: från 4P till 30R, Liber-Hermods AB, Malmö, s. 284-
285 
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att utstråla trygghet i sina kundrelationer. Då det talas om skapandet av trygghet inom ett 

företag benämns processen för att åstadkomma detta vanligen som intern marknadsföring. 

Intern marknadsföring är enkelt uttryckt ett verktyg företag använder för att skapa goda 

relationer mellan ledningen och personalen. Goda interna relationer resulterar i att personalen 

skapar bra relationer till externkunderna och intern marknadsföring kan således sägas ligga till 

grund för den externa marknadsföringen företaget bedriver. Personalen utgör företagets 

interna marknad och denna marknad måste förberedas för kontakterna med omvärlden. Intern 

marknadsföring härstammar från tjänstemarknadsföringen och den har utvecklats för att få de 

anställda att kunna hantera servicemötet på ett mer professionellt och självständigt sätt.60 Ju 

färre och mer sporadiska kontakter personalen har med en kund, desto större blir de anställdas 

marknadsföringsansvar och därmed också kravet på deras marknadsföringsberedskap för att 

långsiktiga kundrelationer, kvalitetskontroll och merförsäljning skall kunna skapas.61 De 

anställda blir därför en central resurs i företagets interaktiva marknadsföringsarbete. Det blir 

således av vikt för företaget att arbeta för att göra personalen intresserad av marknadsföring 

och kundinriktat arbete. Ett led i detta arbete blir också att rekrytera nya lämpliga medarbetare 

samt behålla de befintliga och inte förlora dessa till konkurrenter som lockar med attraktivare 

bud.62  

 

För att lyckas med intern marknadsföring är det viktigt att den bedrivs interaktivt samt att 

ledningen är engagerad och intresserad av att lyssna på personalen och därigenom skapa en 

motivation hos de anställda att välkomna förändringar.63 Vidare krävs en logisk och rättvis 

personalpolitik innehållande utbildningselement i form av kontinuerliga utbildningssatsningar 

på exempelvis förändringar i attityder hos personalen. Slutligen krävs goda system för både 

planering, genomförande och uppföljning. Med goda system menas i detta fall system som 

inkluderar kontaktpersonalen i utformningen av dessa då de anställda som möter kunderna ute 

i verksamheten är de som innehar kundexpertisen.64  

 

 

 

 

                                                 
60 Gummesson, Evert, (1995), Relationsmarknadsföring: från 4P till 30R, Liber-Hermods AB, Malmö, s. 211 
61 Grönroos, Christian, (1996), Marknadsföring i tjänsteföretag, Liber Ekonomi, Malmö, s. 77-78 
62 Grönroos, Christian, (1996), Marknadsföring i tjänsteföretag, Liber Ekonomi, Malmö, s. 79 
63 Gummesson, Evert, (1995), Relationsmarknadsföring: från 4P till 30R, Liber-Hermods AB, Malmö, s. 213 
64 Grönroos, Christian, (1996), Marknadsföring i tjänsteföretag, Liber Ekonomi, Malmö, s. 82 ff. 
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4.3.2 Kundlojalitet 

 

Även om både ”lojalitet” och ”relation” avser en individs vilja att ha ett fysiskt och mentalt 

förhållande till ett visst objekt över tiden kan det inte sättas ett likhetstecken mellan de bägge 

begreppen. En relation förutsätter inte att det finns en vilja hos aktören att ingå i relationen 

utan att den kan pågå oavsett om aktörerna som ingår i den vill det eller inte. Lojalitet 

fungerar inte på samma sätt utan förutsätter att det finns en ömsesidighet hos aktörerna.65  

 

Lojalitet kan uppstå i två olika dimensioner; i den mentala dimensionen och i 

beteendedimensionen. Den mentala dimensionen innefattar kundens attityder och intentioner i 

förhållande till ett objekt medan beteendedimensionen är kopplat till kundens fysiska värld 

och kundens observerbara beteenden i denna.66 Då förhållandet mellan en kund och ett 

kommersiellt objekt i form av exempelvis en leverantör är starkt i båda dimensionerna talar 

man om hyperlojalitet. Hyperlojalitet innebär att kunden är mycket lojal och denna typ av 

lojalitet är vanligast då det rör sig om kommersiella objekt associerade till rekreation, livsstil 

och nöje. Denna form av lojalitet har också en tendens att utveckla sig då det handlar om 

nyttoobjekt som är något komplexa i sin natur och därför tar lång tid att bli expert på.67  

 

Det finns flera faktorer som anses ligga till grund för hyperlojalitet.68 En av dessa är kopplad 

till de relationer som uppstår mellan företagets kunder, de så kallade ”kund-till-kund-

relationerna”, och denna relations inverkan på hur nöjd en kund blir med erbjudandet. En 

positiv interaktion med andra kunder till företaget leder till att kunden får en positiv bild av 

erbjudandet i sig.69 För denna typ av relation redogörs det mer ingående i följande avsnitt.  

 

4.3.2.1  Referensgrupper 

 

Det är inte enbart relationen mellan leverantör och kund som är av intresse då det ska 

utarbetas sätt att marknadsföra en vara eller tjänst utan även relationen mellan kunderna är 

viktig att beakta. Denna relation kan nämligen påverka en kunds relation till leverantören på 

flera olika sätt. Sociala relationer sägs vara den viktigaste grunden för att den tidigare 

                                                 
65 Söderlund, Magnus, (2001), Den lojala kunden, Liber Ekonomi, Malmö, s. 27 
66 Söderlund, Magnus, (2001), Den lojala kunden, Liber Ekonomi, Malmö, s. 31 
67 Söderlund, Magnus, (2001), Den lojala kunden, Liber Ekonomi, Malmö, s. 83 
68 Söderlund, Magnus, (2001), Den lojala kunden, Liber Ekonomi, Malmö, s. 84 
69 Söderlund, Magnus, (2001), Den lojala kunden, Liber Ekonomi, Malmö, s. 85 ff. 
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omnämnda hyperlojaliteten till en leverantör och ett erbjudande skall växa fram. 

Hyperlojaliteten växer fram ur att en individ upplever en gemenskap och känner att den blir 

en del av ett ”community” med andra som delar samma intressen. En ”vi mot dom”-känsla 

bildas inom gruppen och styrker medlemmarnas lojalitet till ett visst objekt.70  

 

Personliga relationer och sociala nätverk finns alltså inom själva marknaden, men kan också 

utvecklas i helt andra sammanhang. De relationer och nätverk som inte utvecklats i kontakt 

med en marknad kallas megarelationer. Varje individ har en egen uppsättning av denna typ av 

relationer och de bildar tillsammans individens alldeles egna sociala nätverk. Exempel på 

denna typ av relationer är de relationer en individ har med sin familj och släkt, med personliga 

vänner, med individer med samma etnicitet eller med människor med samma religiösa 

övertygelse. En persons relationer till familjen, släktingar och vänner är oftast väldigt stabila 

och de affärsrelationer som denna gruppering väljer att skapa är oftast förankrade i starka 

värderingar och känslor.71  

 

De olika grupperingar en individ identifierar sig med brukar kallas för referensgrupper. En 

referensgrupp kan utgöras av en enda individ eller av ett flertal individer som på något sätt 

fungerar som en guide då en individ utformar sina värderingar, attityder och beteenden. 

Anledningen till tillhörandet av en viss referensgrupp kan skilja sig åt. För det första kan 

referensgrupper byggas upp med medlemskap som utgångspunkt. Exempel på detta är 

medlemskap i en golfklubb eller annan fritidsverksamhet. Referensgrupper byggs också upp 

genom individens direkta interaktion med familj och nära vänner. De kan också byggas upp 

genom indirekt interaktion som exempelvis den interaktion som upplevs med filmstjärnor 

eller musikidoler. Det tredje sättet en referensgrupp kan byggas upp på är genom naturlig 

attraktionskraft till en grupp som individen uppfattar som åtråvärd att bli en del av. Slutligen 

kan referensgrupper byggas upp genom informella eller formella grupptillhörigheter. Ett 

exempel på en informell grupptillhörighet är grupper av vänner eller ens del i grannskapet. 

Dessa grupper har oftast inga formella medlemsstadgar utan vi vet intuitivt att vi är 

medlemmar av dessa grupper utan att det direkt uttalas. Formella grupper är däremot 

reglerade av medlemsstadgar och kan exempelvis vara en yrkesmässig sammanslutning av 

auktoriserade revisorer eller grupper med speciell certifiering. Alla dessa typer av 

                                                 
70 Söderlund, Magnus, (2001), Den lojala kunden, Liber Ekonomi, Malmö, s. 102-105 
71 Gummesson, Evert, (1995), Relationsmarknadsföring – från 4P till 30R, Liber-Hermods, Malmö, s. 155-158 

 30



referensgruppskonstellationer fungerar som en ram för individer då de ska göra sina 

köpbeslut.72  

 

4.3.2.2 Hur påverkar referensgrupper våra köpbeslut? 

 

Det finns flera faktorer som har inverkan på hur stor påverkan en referensgrupp har på en 

individs beslutsfattande. Ju mer förstahandsinformation och erfarenhet en individ har av en 

produkt eller tjänst, desto mindre påverkad kan denne anses bli av referensgruppens åsikter. 

Om en individ å andra sidan saknar denna typ av information eller erfarenhet är sannolikheten 

stor att en vän eller familjemedlem rådfrågas. Vidare kan konsumenter som generellt finner 

det svårt att fatta köpbeslut bli mer påverkad av vad deras respektive referensgrupper tycker 

och tänker. Vanligen är denna svårighet kopplad till ett lägre självförtroende hos individen. 

Människor som är mycket hängivna till en viss grupp tenderar också att lättare bli influerad av 

denna grupps speciella normer. Exempel på detta kan vara sportintresserade individer som 

enbart väljer att köpa produkter eller tjänster från företag som sponsrar deras favoritlag. Om 

en referensgrupp uppfattas som extra trovärdig, attraktiv och mäktig kan den också få stor 

inverkan på de beslut konsumenten slutligen tar. Starka referensgrupper kan vanligen få 

individen att följa deras rekommendationer, men leder mer sällan till en grundläggande 

attitydförändring hos individen. Referensgrupper har också en tydlig påverkan på en individ 

då det handlar om status. Individer väljer ofta att köpa exempelvis en viss typ av bil eller extra 

dyra kläder då man vet att dessa inköp imponerar på medlemmarna i referensgruppen. 

Slutligen påverkar referensgrupper en individ som mest då produkten eller tjänsten i fråga inte 

är en nödvändig nyttighet. Är det som köps något som individen är i behov av har 

referensgrupper ett mindre inflytande.73  

 

Starka referensgrupper för en individ är dess familj och vänner. Köprekommendationer i form 

av ”word-of-mouth” från vänner, bekanta och släktingar påverkar ett företags lönsamhet på 

flera indirekta sätt och även om en individ inte alltid inser detta påverkar just familjen en 

individs beslut allra mest.74 Denna typ av rekommendationer reducerar ett företags kostnader 

för marknadskommunikation då informationen sprids på andra sätt. Vidare betraktar oftast 
                                                 
72 Schiffman, L., Kanuk Lazar, L., Das, M., (2006), Consumer Behaviour, Canadian Edition, Pearson Education 
Canada, Toronto, s. 370-371 
73 Schiffman, L., Kanuk Lazar, L., Das, M., (2006), Consumer Behaviour, Canadian Edition, Pearson Education 
Canada, Toronto, s. 373-374 
74 Schiffman, L., Kanuk Lazar, L., Das, M., (2006), Consumer Behaviour, Canadian Edition, Pearson Education 
Canada, Toronto, s. 398 
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köpare av en produkt eller tjänst en vän eller släktings information som trovärdigare än den de 

får från leverantören då personer som står individen nära inte har något egenintresse av att 

leverantörens intäkter ökar. Rekommendationer från närstående kan också skapa ett socialt 

tryck som gör det svårt för individen att stå emot och inte följa dessa. När 

köprekommendationer från vänner och familj diskuteras är det viktigt att poängtera att 

långtifrån alla kunder som gjort affärer med ett företag och blivit nöjda vidarebefordrar detta 

till sina närstående. De som mottar rekommendationer från vänner och familj värderar också 

dessa olika högt beroende på hur stor respekt det finns för den som rekommenderar avseende 

kunskapsnivå och omdöme. Således kan inte ett likhetstecken sättas mellan en nöjd kund och 

positiva rekommendationer som en naturlig länk till ökad lönsamhet. Utmaningen för en 

marknadsförare blir därför att kunna identifiera de individer i referensgrupper som ses som 

naturliga opinionsbildare och vars åsikter individer tenderar att lyssna på.75  

 

4.3.3 Kundnöjdhet 

 

Kundnöjdhet eller kundtillfredställelse definieras vanligen som resultatet som fås då en kunds 

perception och förväntan gällande en produkt eller tjänst jämförs. Denna jämförelse kan 

benämnas ”jämförelseparadigmet”.76 Jämförelseparadigmet leder till så kallade 

kontrasteffekter. Dessa kontrasteffekter kan förklaras genom tre typer av kundbeteenden: 

- kunden tycker att den upplevda tjänsten är bättre än den förväntade och blir därför 

mycket nöjd 

- kunden tycker att den upplevda tjänsten motsvarar den förväntade och blir därför nöjd 

- kunden tycker att den upplevda tjänsten är sämre än den förväntade och blir därför 

missnöjd.77  

 

Denna typ av olika reaktioner hos kunden har lett till mycket forskning, i synnerhet inom det 

psykologiska området, som primärt har fokuserats på diskussioner kring huruvida kundens 

förväntningar skall höjas eller sänkas med hjälp av marknadsföring. Ett alternativ till de 

                                                 
75 Söderlund, Magnus, (2001), Den lojala kunden, Liber Ekonomi, Malmö, s. 200-202 
76 Lindquist, H., Persson E., J., (1997), Kundupplevd kvalitet i tjänsteverksamheter – En analys och kritik av den 
företagsekonomiska dialogen, Författarna, Lund, s. 16 
77 Lindquist, H., Persson E., J., (1997), Kundupplevd kvalitet i tjänsteverksamheter – En analys och kritik av den 
företagsekonomiska dialogen, Författarna, Lund, s. 51 
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teorier om kontrasteffekter som förts fram är teorier om assimilationseffekter, 

assimilationseffekter kombinerat med kontrasteffekter och generella negativitetseffekter.78  

 

En assimilationseffekt är motsatsen till en kontrasteffekt och innebär enkelt uttryckt att en 

individ utvärderar tjänsten i enlighet med sina förväntningar och inte efter det gap som finns 

mellan kundens initiala förväntningar och perceptionen av tjänsten. Detta innebär att en kund 

som har höga förväntningar på en tjänst utvärderar denna positivt och blir nöjd till skillnad 

från en kund som har låga förväntningar och därför utvärderar tjänsten negativt och blir 

missnöjd. Då assimilationseffekter kombineras med kontrasteffekter uppfattar kunden inte 

små skillnader mellan upplevd och förväntad tjänst och därför tolkas upplevelsen i slutändan 

enligt förväntningarna (assimilationseffekt). Stora skillnader uppfattas däremot och kunden 

reagerar genom att tycka att tjänsten är bättre/sämre än förväntat och en kontrasteffekt uppstår 

därför. Generella negativitetseffekter är en kontrasteffekt som enbart är negativ. Enkelt 

uttryckt innebär detta att kunden blir mest nöjd då upplevelsen överensstämmer med 

förväntningarna och att denna nöjdhet sakta avtar i takt med att upplevelsen avviker mer och 

mer från förväntningarna och slutligen blir till missnöje.79  

 

Dessa olika typer av effekter leder till marknadsföringsimplikationer i synnerhet då det gäller 

att avgöra vilka förväntningar det önskas att kunden skall ha och hur dessa kan styras. 

Kontrasteffekten leder till en önskan att sänka kundens förväntningar utan att för den sakens 

skull sänka dem så lågt att det finns en risk att potentiella kunder förloras. 

Assimilationseffekten innebär å andra sidan att företaget bör höja kundens förväntningar så 

mycket som möjligt. Då de båda effekterna kombineras blir utmaningen att försöka höja 

kundens förväntningar, men då enbart något.80  

 

4.3.3.1 Varför är inte nöjda kunder lojala? 

 

I modellen ses begreppen kundlojalitet och kundnöjdhet som två separata slutprodukter som 

relationsmarknadsföring resulterar i. Mellan dessa begrepp råder dock ett samband som är av 

vikt att lyfta fram. Att anta att god kvalitet leder till att kunder blir nöjda, lojala och lönsamma 
                                                 
78 Lindquist, H., Persson E., J., (1997), Kundupplevd kvalitet i tjänsteverksamheter – En analys och kritik av den 
företagsekonomiska dialogen, Författarna, Lund, s. 51-52 
79 Lindquist, H., Persson E., J., (1997), Kundupplevd kvalitet i tjänsteverksamheter – En analys och kritik av den 
företagsekonomiska dialogen, Författarna, Lund, s. 51-54 
80 Lindquist, H., Persson E., J., (1997), Kundupplevd kvalitet i tjänsteverksamheter – En analys och kritik av den 
företagsekonomiska dialogen, Författarna, Lund, s. 53 
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för företaget har länge varit vedertaget, men denna ekvation har på senare tid börjat 

ifrågasättas mer och mer inom forskningen. Idag talas det inte om hur företag ska hålla 

kunderna nöjda utan snarare om hur många av sina nöjda kunder det lyckas att behålla. Även 

om en kund blir nöjd med en leverantörs prestation är det inte säkert att denne väljer att 

fortsatt göra affärer med företaget. Det finns flera orsaker till detta beteende. För det första 

kan kunden välja att vända sig till en konkurrent på grund av att denne satt ett lägre pris eller 

introducerat en ny och mer spännande produkt. En annan anledning kan vara att kunden vill 

ha omväxling eller att den helt enkelt upplever att leverantören inte bryr sig om denne stannar 

eller inte. Slutligen kan företag som verkar i väldigt konkurrensutsatta branscher förlora 

kunder på grund av att de ”bara” känt sig nöjda med leverantören, men kanske inte så 

jättenöjda att det leder till en lojalitet.81  

 

Ett annat sätt att förklara en nöjd kunds val av en annan leverantörs erbjudande är att kundens 

syn på hur väl de egna behoven matchar en leverantörs erbjudande ändras. Denna förändring 

kan uttryckas på två sätt: 

1. kunden får förändrade behov, men erbjudandet ändras inte 

2. kundens behov ändras inte, men erbjudandet förändras82 

I den första typen av förändring upplever kunden vanligen att det erbjudande som tidigare 

kunde skapa nöjdhet inte har förmågan att göra det på samma sätt längre. Vanligen grundar 

sig detta på att kunden har ett behov av förändring eller variation som i sin tur kan bero på att 

kunden tycker att det är stimulerande att prova nya saker och tröttnar på det som känns 

välbekant. Kunden kan också ha situationsbetingade behov vilket innebär att en kund till 

exempel efterfrågar en viss typ av vara när denne konsumerar under arbetstid och en annan 

när det gäller privat konsumtion. Ett exempel på detta kan vara standarden på ett hotellrum. 

Slutligen kan en kunds livssituation förändras på så sätt att denne känner att den måste dra sig 

ur den aktuella produktkategorin. En person som lämnar landet för storstaden har exempelvis 

inte samma behov av en bil som förr.83  

 

I den andra typen av förändring är det oftast så att en produktutveckling sker ifrån 

leverantörens sida och denna är inte i linje med de oförändrade behov som kunden har. Om ett 

företag strävar efter att ligga i framkant med nya lösningar är det därför viktigt att dess kunder 
                                                 
81 Blomqvist R., Dahl J., Haeger T., Storbacka K., (1999), Det kundnära företaget, Liber-Ekonomi, Malmö, s. 
59-61 
82 Söderlund, Magnus, (2001), Den lojala kunden, Liber Ekonomi, Malmö, s. 68 
83 Söderlund, Magnus, (2001), Den lojala kunden, Liber Ekonomi, Malmö, s. 68-69 
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har lusten och viljan att kontinuerligt ta sig an nya versioner av en produkt. Vanligen har en 

kunds ovilja att ta till sig nya produkter flera olika anledningar. Kunden kan vara nostalgisk 

och därför fäst vid den gamla versionen, kunden kan finna den nya och begränsade valfriheten 

hotande eller finns en motvilja mot den nya produkten för att den inte är kompatibel med 

tidigare produkter som kunden köpt.84 

 

Viktigt att notera är att det också finns faktorer som indikerar på att en kund som är missnöjd 

faktiskt förblir lojal till ett företag. Anledningarna till detta är flera och kan delas in i sex olika 

områden: 

- begränsad information eller informationsbehandlingskapacitet leder till att kunden har 

dålig kunskap om alternativ på marknaden 

- marknadens struktur är sådan att kunden bara har ett visst antal alternativ att välja 

mellan och i vissa fall kanske enbart en enda leverantör att vända sig till 

(monopolsituation) 

- kundens ekonomiska situation begränsar antalet möjliga leverantörer att vända sig till 

- kunden är bunden till en leverantör genom ett slutet avtal 

- kundens sociala kontext medför att denne är lojal mot leverantören. Exempelvis då  

kunden agerar ombud åt en familjemedlem som har en viss preferens. 

- kunden ogillar förändringar och väljer därför att inte byta leverantör85 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
84 Söderlund, Magnus, (2001), Den lojala kunden, Liber Ekonomi, Malmö, s. 70-73 
85 Söderlund, Magnus, (2001), Den lojala kunden, Liber Ekonomi, Malmö, s. 74 ff. 
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Bilaga 1: Begreppsförklaring  
 
 
Case  
 
Insamling och redogörels av befintlig information beträffande enstaka individer och 
situationer, benämns på engelska som ”case study”. På svenska kallas denna metod vanligen 
för fallstudie. Termen används i huvudsak inom medicin, samhälls- och beteendevetenskap.86  
 
Relationsmarknadsföring 
 
Relationsmarknadsföring skiljer sig från den traditionella transaktionsmarknadsföringen 
genom att fokus ligger på kunddialog och informationsutbyte istället för ett varuutbyte. I 
relationsmarknadsföringen är det kunddialogen som ger den information som i förädlad form 
kan fungera som ett viktigt konkurrensmedel. Målet med en relationsmarknadsföringsstrategi 
är således ett genom kunddialogens ömsesidiga informationsutbyte knyta kunderna närmare 
sig. 87 
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y 
87 Blomqvist R., Dahl J., Haeger T., (2004), Relationsmarknadsföring, IHM Publishing, Göteborg, s. 86-87 
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Bilaga 2: Intervjuguide 1 
 
Lennart Hagberg, HusmanHagberg, Stockholm, 1 september 2007 
 
 
1. Hur ser fastighetsmäklarbranschen och dess marknad ut? 
a) Ser fastighetsmarknaderna olika ut i Sverige? Urskiljs skillnader på innerstaden och 
utanför? 
 
2. Berätta om företaget HusmanHagberg. 
 
3. Varför är relationsmarknadsföring av intresse för HusmanHagberg?  
a) Har det gjorts några kundundersökningar? 
 
4. Hur arbetar HusmanHagberg med franchise? 
 
5. Hur ser marknadsföringsarbetet ut inom företaget? 
 
6. Existerar en övergripande policy för hur det skall arbetas med marknadsföring på kontoren? 
 
7. Hur arbetar ni med era samarbetspartners?  
a) Hur ser relationen ut? 
b) Framtidsplaner?  
 
 8. Hur vill HusmanHagberg uppfattas av kunderna? 
 
9. Vilka är de viktigaste delarna i relationsmarknadsföringen?  
  
10. Fritt ord.  
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Bilaga 3: Intervjuguide 2  
 
Åsa Davidsson, HusmanHagberg, Stockholm, 9 oktober 2007 
 
1. Vilken är din roll som marknadschef på HusmanHagberg?  

 
2. Hur förväntas ett franchisekontor att arbeta med marknadsföring?  
a) Policy och riktlinjer?  

 
3. Hur kan HusmanHagbergs huvudkontoret påverka franchisekontoren?  
     
4. Har du märkt någon skillnad i användandet av relationsmarknadsföring ute i olika delar av 
kedjan?  
 
5. Finns det differenser i relationen mellan HusmanHagberg och kunder på olika marknader i 
Sverige? 
 
6. Hur kan trygghet användas på bästa sätt internt och externt i företaget? 
 
7. Hur vill HusmanHagberg uppfattas av kunderna? 
 
8. Hur tänker ni kring samarbetspartners och deras roll i marknadsföring?  
 
9. Fritt ord. 
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