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Abstract 

As the number of online stores grows, the competition on the video game market has 

become tougher. Several studies show that more and more people choose to make 

their purchases on the internet and the trend does not seem to abate. Internet shops 

offer better prices and high convenience as the consumers no longer have to leave the 

house to make a purchase. But despite this trend, there are physical stores that 

continue to make a profit. Due to the hard competition it is no longer sufficient for a 

company to only focus the four classic elements place, product, price and promotion. In 

order to stand out from the crowd, companies are therefore forced to switch focus from 

only the four classic elements to start thinking about building relationships with their 

clients. 

The purpose and objective of this paper is to investigate and identify the relational 

benefits that customers receive when choosing to shop in physical video game stores 

and which of these benefits that customers value most. The study also examines if 

relational benefits are a key competitive factor for the physical video game stores. 

Relationship benefits and other competitive factors are identified through a detailed 

review of theory and supplemented with interviews with customers who consider 

themselves having a relationship with one of the video game shops included in the 

study To investigate the importance of relational benefits compared to other competitive 

factors, a survey in which respondents rank the importance of these factors was 

conducted. The data were collected outside Game and GameStop‟s stores in Uppsala 

in December, 2010. 

Analysis of the responses show that consumers place great emphasis on trust among 

the relational benefits. Economic benefits are also considered important by customers. 

The responses also show that customers put less value on the relational benefits 

compared to the other competitive factors. However, the results suggest that 

relationship benefits in various forms affect consumers' choice to buy video games in a 

physical video game store. 

 

Keywords: Relational benefits, marketing mix, 4P, video game store 
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Sammanfattning  

I takt med att internetbutikernas genomslag har konkurrensen hårdnat på TV-

spelsmarknaden. Flertalet studier visar att fler och fler människor väljer att handla på 

internet och trenden ser inte ut att avta. Internetbutikerna erbjuder bl.a. bättre priser och 

hög bekvämlighet för konsumenterna då de slipper lämna huset för att utföra ett köp. 

Men trots denna trend finns det fysiska butiker som fortsätter att gå med vinst. På grund 

av den hårda konkurrensen räcker det idag inte med att bara fokusera på de fyra 

klassiska faktorerna plats, produkt, pris och påverkan. Företagen har därför blivit 

tvungna att flytta fokus från enbart de fyra klassiska faktorerna till att även skapa 

relationer med sina kunder för att sticka ut från mängden. 

Syftet och målet med uppsatsen är att undersöka och identifiera de relationsfördelar 

som kunder får vid val av att handla i fysisk TV-spelsbutik och vilka av dessa fördelar 

kunderna värdesätter högst. I studien undersöks om relationsfördelar är en viktig 

konkurrensfaktor för de fysiska TV-spelsbutikerna.  

Relationsfördelarna samt andra konkurrensfaktorer identifieras genom en utförlig 

genomgång av teori samt kompletteras med intervjuer med kunder som själva anser sig 

ha en relation med någon av de TV-spelsbutiker som är med i undersökningen. För att 

undersöka vikten av relationsfördelarna gentemot andra konkurrensfaktorer används en 

enkätundersökning där respondenterna fått rangordna vikten av dessa faktorer. Data 

samlades in utanför Game och Gamestops butiker i Uppsala under december, 2010.  

Analys av svaren visar att konsumenterna lägger stor vikt på förtroende bland 

relationsfördelarna. Även ekonomiska fördelar anses vara viktiga bland kunderna. 

Enkätsvaren visar även att kunderna sätter lägre värde på relationsfördelar jämfört med 

de andra konkurrensfaktorerna. Dock tyder svaret på att relationsfördelar i olika former 

påverkar kundernas val att handla i fysisk TV-spelsbutik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Relationsfördelar, marknadsmixen, 4P, TV-spelsbutik 
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1. Inledning 

 

Inledningen innehåller bakgrunden till valet av forskningsområde, följt av 

problemdiskussion och frågeställning. Därefter beskrivs syftet med arbetet och de 

avgränsningar som gjorts. 

 

1.1 Bakgrund 

Handel via internet blir allt vanligare och tar allt fler marknadsandelar från traditionell 

handel (Svensk handel, 2010). En del människor föredrar att handla via Internet medan 

andra föredrar att köpa varor i fysisk butik. Studier har visat att 89% av privatpersoner i 

Sveriges har tillgång till Internet (SCB, 2009) och att 65% av befolkningen någon gång 

har handlat online (Jönsson, 2006). Vidare anser 94% av befolkningen att priserna på 

nätet alltid är lägre än i fysisk butik (Sörhammar, 2008, s. 13), en uppfattning som 

stämmer överens med de resultat som fås från prisjämförelsesajter som visar på 

betydligt bättre priser hos Internetbutiker än hos stora fysiska butikskedjor (se Bilaga 2). 

Trots det här finns det fortfarande framgångsrika fysiska butiker på marknaden som kan 

erbjuda konsumenterna tjänster som kunderna inte erbjuds när de handlar online 

(Scullin et al., 2004).  

 

1.2 Problemdiskussion  

I takt med att antalet Internetföretag ökat har även konkurrensen med de fysiska 

butikerna blivit hårdare (Svensk handel, 2010). Vissa produkter kan vara omständiga att 

köpa via nätet. Det kan t.ex. bero på att konsumenten vill prova eller kontrollera 

produkten innan köpet (t.ex. kläder), vilket är enkelt i en fysisk butik men betydligt mer 

omständigt vid köp på webbutik. Det finns dock produkter som inte tillhör denna kategori 

utan till och med är enklare att studera på Internet. En typ av produkt som hamnar 

under denna kategori är TV-spel. Tidigare skedde all handel med TV-spel via fysiska 

butiker, men idag sker försäljningen i allt större utsträckning via internet. En bidragande 

faktor är bl.a. att webbutikerna har betydligt lägre priser jämfört med de fysiska 
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butikerna (se Bilaga 2). Handel via internet har även ytterligare fördelar, som att 

konsumenten kan titta på speltrailers och läsa andra konsumenters kommentarer om 

spelet m.m. (Scullin et al., 2004). Snabbhet, global åtkomst och tillgång till mer 

information är andra fördelar som beskrivs (Gummesson, 2002, s. 107) och 

internetbutiker har dessutom öppet dygnet runt vilket betyder att konsumenten inte 

behöver lämna hemmet för att köpa en produkt (SCB, 2009). Trots fördelarna vid 

internethandel finns fortfarande etablerade fysiska spelbutikskedjor som t.ex. Gamestop 

och Game kvar, och som dessutom under de senare åren visar på ökad ekonomisk 

tillväxt (Gamestop, 2009). Faktorer som gynnar fysiska spelbutikskedjor är bl.a. 

butikens läge, personlig kontakt med säljaren (SCB, 2009) eller smidigheten i att kunna 

köpa ett spel och få det direkt i handen (McCarthy & Perreault, 2001, s. 49). Relationen 

mellan försäljare och kund är dock en faktor som ofta glöms bort i detta sammanhang 

då forskare ofta fokuserat på de klassiska faktorerna pris, plats, produkt och påverkan 

(Judd, 1987). Bitner (1995) hävdar att om ett förhållande ska existera ska det inte 

enbart gynna säljaren, utan även köparen. Gwinner et al. (1998) beskriver att det finns 

flera faktorer som gynnar kunden vid en relation med en säljare som t.ex. 

prisnedsättningar och minskad oro. Men vilka faktorer är det som gör att en del kunder 

fortfarande föredrar att handla i fysiska butiker trots alla fördelar med att handla via 

internet?  Är det relationen mellan säljare och köpare som saknas på nätet eller är det 

någon annan faktor som betyder mer för kunderna när de väljer att handla i fysisk butik? 

 

1.3 Frågeställning 

Med denna problemdiskussion som bakgrund ämnar vi att utifrån kundernas perspektiv 

besvara följande frågor: 

● Vilka relationsfördelar får kunderna av att ha en relation med en fysisk spelbutik? 

● Vilka av dessa fördelar värdesätter kunderna högst? 

● Hur viktiga är relationsfördelarna jämfört med andra konkurrensfaktorer när 

kunderna väljer att handla i en fysisk TV-spelsbutik? 

  



3 
 

1.4 Syfte: 

Syftet med denna studie är att undersöka och identifiera de relationsfördelar som 

kunder får vid val av att handla i fysisk TV-spelsbutik och vilka av dessa fördelar 

kunderna värdesätter högst. Vi avser även med att studien undersöka om 

relationsfördelar är en viktig konkurrensfaktor för de fysiska TV-spelsbutikerna. 

1.5 Avgränsning: 

Ordet TV-spelsbutik syftar i denna uppsats till butiker som huvudsakligen inriktar sig på 

att sälja spel ämnade för TV-spelskonsoller (t.ex. Playstation 3) eller datorer. För att 

avgränsa oss och kunna bli mer specifika i vår undersökning har vi valt att bara 

fokusera på produkter som säljs i TV-spelsbutiker. Vi har även valt att smalna av 

studien genom att bara undersöka två fysiska företags kundkretsar, nämligen 

Gamestop och Game. Orsaken till detta är att båda butikerna är etablerade på 

marknaden och har många butiker i landet med huvudfokus på TV-spelsförsäljning (se 

bilaga 1). Detta är även för att vi avser att undersöka kundrelationernas betydelse i 

butiker som enbart säljer TV-spelsprodukter. För att lättare kunna undersöka 

marknaden har vi valt att enbart titta på den svenska spelmarknaden. Vi har även valt 

att endast undersöka uppsatsens syfte ur kundens perspektiv.  
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2. Teoretisk referensram  

 

I följande kapitel kommer begrepp och definitioner redogöras som är relevanta för 

uppsatsen. För att kunna undersöka frågeställningen om kundrelationsfördelar ges först 

få en inblick i vad en relation är och vilka relationer som finns i den fysiska butiken. 

Detta leder in oss på första teoriavsnittet som handlar om just relationer. Först ges det 

en inblick i relationsmarknadsföring som används som en grund för att skapa relationer 

(Jukic et al., 2002), därefter kommer det klargöras vilken definition av kundrelationer 

som används i denna uppsats. Vidare kommer ett stycke om kundrelationsfördelar, 

samt ett avslutande avsnitt om konkurrensmedel och 4P-modellen. I sista avsnittet 

presenteras teori om det femte P:et (people), som enligt flera författare har kommit att få 

en betydande roll i marknadsmixen (Kotler & Keller, 2005, s. 178; Judd, 1987; Beck & 

Solis, 2010).  

 

2.1 Relationer 

2.1.1 Relationsmarknadsföring 

Gummesson (2002, s. 3) presenterar begreppet relationsmarknadsföring vilket beskrivs 

som marknadsföring baserad på interaktioner inom relationsnätverk. Vidare definierar 

han relationsmarknadsföring som “värden och strategier inom relationsmarknadsföring - 

med särskild tonvikt på kundrelationer - omvandlad till praktisk tillämpning”. Grönroos 

(1994) beskriver att relationsmarknadsföring handlar om att identifiera, etablera, 

upprätthålla samt förbättra relationer med kunder och andra intressenter. Han påpekar 

också att det även kan innebära att avsluta en relation när alla parter är nöjda. Målet 

med relationsmarknadsföring är att utnyttja tekniken för att förbättra organisationens 

användning av kundinformation och underlätta kommunikationen med kunder och 

därigenom bygga relationer och öka kundernas lojalitet över tiden (Jukic et al., 2002). 

Ett mål för en försäljare är att kunna relatera och reagera på olika typer av 

köpbeteenden, och detta är något som relationsmarknadsföring kan hjälpa försäljaren 

med (Scullin et al., 2004).  
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2.1.2 Vad är en relation? 

Då uppsatsen bygger på relationer och relationsfördelar är det därför viktigt att 

klargöra vad relationer är och vad ordet innebär. Att definiera ordet relation är dock inte 

någon enkel uppgift. Skillnaderna mellan olika författares definitioner är stora och 

resultatet kan variera beroende på vilka definitioner som man väljer att följa. Enligt Evert 

Gummesson kräver en relation två parter som är i kontakt med varandra. Den 

grundläggande relationen inom marknadsföring är den mellan en leverantör och en 

kund (Gummesson, 2002, s. 3). 

 

  

Figur 1. Den grundläggande marknadsföringsrelationen. 

Källa: Gummesson, 2002, s.4 

 

Vissa författare ser kundrelation som enkelsidig från säljarens perspektiv där kunden 

hålls kvar i relationen mot sin vilja (Barnes, 1994). Denna typ av syn riktar sig på att 

marknadsföra till kunden och inte bry sig om ifall denne är villig deltagare i relationen 

eller ser den som tillfredsställande. Håkansson & Snehota (1995, s. 25) betonar att en 

relation kräver ömsesidig orientering från båda parter och att relationen utvecklas över 

tid genom en sekvens av handlingar. Studier om relationer från kundernas perspektiv 

visar att när en relation uppstått börjar kunden ta “ägande” i företaget genom att kalla 

det t.ex. “min” bank eller “min” stormarknad (Barnes, 1994). Andra studier utförda på 

kunder visar också på speciella kommentarer som kunder sagt om företag som de 

uppskattar att samarbeta med. Dessa kommentarer är till exempel: “de pratar med mig”, 

“de verkar verkligen bry sig om mig”, “de är ärliga mot mig”. Kommentarer om företag 

som kunderna inte tycker om att samarbeta med var bland annat: “de verkar inte bry 

sig”, “de får mig att känna mig som enbart en siffra”, “de försöker undvika mig” (Barnes, 

1994). 
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2.1.3 Vår syn på relationer 

I denna uppsats utgår vi från att en relation innefattar något mer än bara ett utbyte av 

en basprodukt mellan ett företag och konsument. Enligt Barnes (1994) ser många 

författare på marknadsföring som endast en serie interaktioner och glömmer ofta beakta 

de känslor som generellt förknippas med mänskliga relationer. En förutsättning för att 

en relation ska existera är att både köpare och säljare tjänar på den (Bitner, 1995). 

Relationen ska även vara frivillig och båda parterna ska känna någon form av mänsklig 

relation. Det finns ett flertal anledningar till varför en kund kan välja att göra 

återkommande köp hos ett visst företag och som inte nödvändigtvis har att göra med 

varken det existerar en mänsklig relation eller inte. T.ex. kan en kund välja att handla 

hos ett företag för att det ligger lämpligt till. En kund kan även köpa ett visst varumärke 

för att det är det enda varumärket som finns hos en viss butik som ligger lämpligt till, 

och inte nödvändigtvis för att kunden tycker om detta märke eller känner att kunden har 

en relation till försäljaren. En kund kan i vissa fall vara “fast” i en relation på grund av att 

kostnaden av att lämna relationen är för hög (Barnes, 1994). Denna typ av förhållande 

är då inte frivillig från kundens perspektiv och strider därmed mot vår syn på vad en 

relation är. I enighet med Sweeney & Webb (2002), menar vi att en relationsfördel 

existerar när kunden upplever värde utöver själva basprodukten. Köpet ska även 

resultera i att kunden upplever att det lett till något positivt. 

 

2.1.4 Fördelar med en kundrelation - ur kundens perspektiv 

Det finns många exempel på vad företag kan tjäna på genom att ha starka relationer 

med sina kunder. Perreault & McCarthy (2001, s. 10) menar att kundrelationer leder till 

återköp vilket betyder högre inkomster för företaget. Även Gwinner et al. (1998) skriver 

att starka relationer kan leda till ökade intäkter men också minskade utgifter för 

företagen (Gwinner et al., 1998).  Det är dock inte bara företagen som tjänar på att 

upprätthålla en kundrelation. Bitner (1995) skriver att kunder tjänar på en långvarig 

relation med ett företag då den kan bidra till en känsla av välbefinnande och hög 

livskvalité. Författaren menar även att starka relationer kan resultera i mindre stress för 

kunder och att de lär sig vad som är att förvänta. Hon pekar också på andra faktorer 

såsom höjt förtroende för försäljaren och större bekvämlighet för kunden. Gwinner et al. 
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(1998) menar att en stark relation mellan företag och kund kan resultera i ett antal 

fördelar för kunden. Genom analys av kvalitativa intervjuer med kunder får författarna ut 

ett antal fördelar med kundrelationer från kundernas perspektiv.  

Fördelarna är följande: 

 

● Förtroende/psykologiska fördelar: Detta uppstår när kunden känner sig trygg 

gentemot försäljaren. Kunden behöver inte oroa sig för att bli behandlad på ett 

bra sätt och om något fel uppstår så är denne inte orolig för konsekvenserna. Det 

kan även vara att kunden får vad den förväntar sig och slipper ta risker. Denna 

typ av fördel är enligt konsumenterna själva den viktigaste. 

 

● Sociala fördelar: Är ofta ett resultat av att kunden har skapat en vänskapsrelation 

med kontakten på säljföretaget. Denna typ av fördel uppstår oftast i relationer 

som  involverar en hög grad av personlig kontakt mellan en kund och anställd. 

Fördelarna kan vara att kunden blir igenkänd av säljaren (något som uppskattas 

av kunderna) och t.ex. inte behöver visa legitimation vid sändning av postpaket 

eller liknande. 

 

● Kundanpassning: Kundanpassning är när kunden känner att den får 

“skräddarsydda” lösningar från säljaren för att bemöta kundens behov. I vissa fall 

kan det uppfattas av kunden som förmånsbehandling. En anställd på ett 

bilföretag beskriver att de ofta tar hand om kunder som har köpt sin bil på 

företaget före andra kunder. 

 

● Ekonomiska fördelar: Den fjärde kategorin av fördelar har med ekonomi att göra. 

Ett exempel som beskrivs i artikeln är en kvinna som får ett gratis muffin hos 

bageriet som hon besöker varje morgon. Ett annat exempel är hårfrisören som 

ger kunden en gratis klippning på dennes födelsedag. Men det kan även handla 

om ekonomi i form av tidsbesparing. Gwinner et al. (1998) beskriver att vissa 

respondenter menar att deras ärenden blivit omhändertagna snabbare hos 
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ställen de besöker ofta eller sparar tid genom att hålla sig till samma leverantör 

och inte behöva ödsla tid på att hitta en ny. 

 

 

 

       Figur 2. Relationsfördelar 

       Källa: Egen bearbetning 

 

Författarna utför sedan en kvantitativ studie innefattande 299 respondenter där de 

undersöker vilken relationstyp som kunderna anser vara viktigast. De valde sedan att 

sammanfoga ekonomiska fördelarna och kundanpassningsfördelarna till samma 

kategori (specialbehandling) då det stämde bättre med metoden som användes för att 

analysera resultatet. Utvärderingen av enkäterna visar att den viktigaste relationstypen 

från kundens perspektiv är förtroendefördelar, vilket tyder på att kunden sätter värde på 

att kunna lita på sin försäljare och känslan av minskad ångest. Den näst viktigaste 

fördelen är de sociala fördelarna. Tydligen anser kunderna att det är viktigt att vara 

igenkända av personalen och utvecklande av vänskap. Av relationstyperna som 

beskrivs i artikeln finner kunderna att specialbehandling är den minst viktiga 

relationsfördelen. (Gwinner et al., 1998). 
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2.2 Konkurrensmedel 

När en kund bestämmer sig för vart den ska utföra sitt köp är det givetvis inte bara 

relationer som spelar in i valet. Valet handlar om att uppfylla de önskemål och behov 

som kunden har (Scullin et al., 2004). I detta avsnitt beskrivs de medel som företag kan 

använda för att skapa sig en konkurrensfördel. 

 

2.2.1 Marknadsmixen 

Marknadsmixen beskrivs att McCarthy & Perreault (2001, s. 46) som “de kontrollerbara 

variablerna som ett företag sätter ihop för att tillfredsställa målmarknaden”. Vidare 

beskriver Judd, V.C. (1987) att marknadsmixen används för att representera de 

kontrollerbara marknadsföringselementen som formar basen för kundernas uppfattning 

om en organisation. Marknadsmixen är alltså ett antal element eller variabler som ett 

företag kan justera för att skapa sig en konkurrensfördel på marknaden (McCarthy & 

Perreault,2001, s. 48). 

 

2.2.2 De fyra P:na 

Det finns många sätt att tillfredsställa en kunds behov. Produkter kan ha många olika 

funktioner och nivån av kundservicen kan justeras både före och efter försäljningen. 

Olika marknadsföringskanaler kan användas, och priser, namn, garantier osv. kan 

ändras. (McCarthy & Perreault, 2001, s. 48). Med många variabler som påverkar ett 

företags marknadsmix kan det vara svårt att få en överskådlig bild över dem. För att 

förenkla detta introducerade E. Jerome McCarthy år 1960 de fyra P:na till 

marknadsföringen. McCarthy beskriver de fyra P:na som price, place, product och 

promotion (brukar översättas till pris, plats, produkt och påverkan på svenska). Nedan 

följer en beskrivning av de fyra P:na: 

● Plats: Det första P:et  står för plats och handlar om att få “rätt” produkt till 

målmarknadens plats där kunden lätt kan komma åt den. En produkt når sin plats 

genom någon serie av företag eller personer som deltar i produktflödet från 

produktion till konsument. En sådan serie kallas en distributionskanal. En 

distributionskanal kan vara både kort och komplex. Ett typiskt exempel på en kort 
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(eller direkt) distributionskanal är när en producent använder Internet för att 

hantera beställningar från kunder. Distributionskanalen kan även vara komplex 

och innehålla grossister och återförsäljare. 

 

“En produkt är inte särskilt bra för en kund om den inte är tillgänglig när  

    och där den är önskad” 

(McCarthy & Perreault, 2001, s. 48). 

 

● Produkt: Denna del i marknadsmixen handlar om att utveckla rätt produkt för 

målmarknaden. Det kan handla om en “fysisk” vara, en tjänst eller en blandning 

av båda. Det är viktigt att komma ihåg att produkten inte är begränsad till att vara 

“fysiska” varor. Ett exempel på detta är produkten från H & R Block som endast 

består av färdiga skattesedlar. Det viktigaste är att produkten tillfredställer 

kundens behov. (McCarthy & Perreault, 2001, s. 48) 

● Påverkan: Det tredje P:et är påverkan och handlar om att berätta för 

målmarknaden eller andra i distributionskanalen om den “rätta” produkten. Ibland 

handlar påverkan om att hitta nya kunder och ibland fokuserar det på att behålla 

nuvarande kunder. Påverkan innefattar tre metoder av kommunikation; 

personligförsäljning (t.ex. face-to-face), massförsäljning (t.ex. TV-reklam) och 

sales promotion (t.ex. kuponger). (McCarthy & Perreault, 2001, s. 49) 

● Pris: Utöver att utveckla den rätta produkten, hitta rätta läget och marknadsföra 

sin produkt krävs det att priset är rätt. I prissättningen måste företagen ta hänsyn 

till vilken typ av konkurrens det finns i målmarknaden samt kostnaden för hela 

marknadsmixen. Det är viktigt att kunna uppskatta kundernas reaktion till det 

tänkbara priset. Ifall konsumenten inte accepterar priset har all planering varit 

förgäves. (McCarthy & Perreault, 2001, s. 49) 
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Figur 3. Marknadsmixen - De fyra P:na 

Källa: http://www.learnmarketing.net/marketingmix.htm 

 

2.2.3 Kritik mot de fyra P:na  

Som tidigare nämnts är idén om de fyra P:na ursprungligen från år 1960 och bör därför 

anses ganska gammal. Detta har lett till att flera författare har ifrågasatt metodens 

relevans i dagens samhälle. Gummesson (2002, s. 312) menar att idén med 

marknadsmixen och de fyra P:na är abstrakt och generell, och att de fyra P:na bör ha 

en stödjande roll snarare än en ledande roll inom marknadsföringen. Han presenterar 

därför sin egen teori där han beskriver 30 relationer tagna från verkliga relationer från 

företag och andra organisationer som han menar gör termen relationsmarknadsföring 

mer konkret och lättförståelig. Yudelson (1999) beskriver att andra författare genom 

åren sökt att utöka antalet P:n i marknadsmixen. En författare har sträckt det så långt 

som till 12 P:n. Inga författare som skrivit om dessa ytterligare P:n har dock lyckats få 

något utbrett erkännande inom marknadsföringen. En författare menar att metoden 

innehåller brister som t.ex. att den fokuserar på den externa marknaden och ignorerar 

den interna. Han menar även att den inte behandlar interaktioner mellan variablerna 

och att den bara fokuserar på vad marknadsförare gör med kunderna, snarare än vad 

de gör för dem. En annan författare hävdar att modellen inte har hängt med i 

utvecklingen och att den har varit densamma medan marknadsmixen har förändrats. 

(Yudelson, 1999).  
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Trots den kritik som riktats mot den traditionella synen på marknadsmixen menar Kotler 

i en intervju (bvo, 2009) att de fyra P:na fortfarande är användbara. Även Yudelson 

(1999) menar att kärnan i modellen håller än idag. Vidare påpekar Kotler (bvo, 2009) att 

alla de nya begrepp som framkommit genom åren innefattas av de fyra P:na. Exempel 

som tas upp är att bloggande är en del av påverkan och paketering som enligt Kotler 

hör till produkt-begreppet.  

 

2.2.4 Det femte P:et  

Ökningen av konkurrensen på marknaden har lett till att företag har satsat mer på 

kunderna för att skapa relationer med dem för att få dem att återkomma. Att träna 

personal till att behandla kunder på rätt sätt fungerar även det som en konkurrensfördel 

(Kotler & Keller, 2005, s. 178). Duncan och Moriarti (1998) anser att det bör läggas 

mindre fokus på produktion och funktionalism och mer fokus på relationer. Även 

Webster (1992) är inne på samma spår och menar att långvariga relationer med en 

kund kan vara ett företags viktigaste tillgång. Judd (1987) går steget längre och menar 

att det är mer lämpligt att utöka de fyra P:na till fem, där det femte P:et står för people. 

Det femte P:et handlar om att engagera hela organisationen för marknadsföring och för 

kunden. Han får även medhåll från Solis (Beck & Solis, 2010) som i en intervju hävdar 

att det krävs ett femte P till marknadsmixen för att få de traditionella fyra P:na att 

fungera. Judd (1987) menar att genom att utnyttja och träna sina anställda får företaget 

en fördel gentemot sina konkurrenter då de uppfattas vara annorlunda av 

konsumenterna. Även Webster (1992) anser att det bör läggas mer fokus på hur 

personalen hanterar relationer. Judd (1987) menar att även om den anställde inte är 

direkt involverad i hantering av marknadsmixen, kan den ändå påverka genom att 

förändra attityder och beteenden hos kunderna. Dessa anställda kan vara allt från 

receptionister till rena försäljare. Det femte P:et är enligt Judd (1987) speciellt viktigt för 

ett företag när produkter, priser, marknadsföring och distributionskanaler upplevs likna 

konkurrenternas och när kunderna har svårt att kunna se skillnaden mellan de olika 

alternativen. De anställda ger alltså företaget potential för att kunna skapa relationer 

med kunderna vilket medför att företaget sticker ut från sina konkurrenter. 
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2.2.5 Teorisammanfattning 

Det finns fyra stora fördelar som kunder tjänar på genom att ha en relation med ett 

företag, nämligen förtroendefördelar, sociala fördelar, ekonomiska fördelar samt 

kundanpassningsfördelar (Gwinner et al., 1998; Bitner, 1995). En relationsfördel är när 

kunden vid ett köp upplever värde utöver själva basprodukten. Köpet ska även resultera 

i att kunden upplever att det lett till något positivt. 

 

McCarthy & Perreault (2001) presenterar fyra faktorer som företag kan arbeta med för 

att skapa sig en konkurrensfördel på marknaden: plats, produkt, påverkan och pris. Då 

många författare ansett att denna klassiska modell inte fokuserar tillräckligt mycket på 

människor och relationer så presenteras även en teori om en femte konkurrensfaktor, 

nämligen det femte P: people (Judd, 1987; Duncan & Moriarti, 1998; Webster,1992; 

Beck & Solis, 2010). 
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3. Metod 

 

I metodavsnittet tas valet av teori upp samt en beskrivning av vilka metodval som gjorts 

under arbetet med studien. Först redovisas en övergripande forskningsansats därefter 

kommer en beskrivning av metodvalet och en redogörelse av datainsamlingen. Slutligen 

beskrivs undersökningens validitet och reliabilitet  

 

3.1 Metodöversikt 

Ett av målen med uppsatsen är att undersöka vilka relationsfördelar som finns. Detta 

undersöktes med hjälp av intervjuer med kunder på Game och Gamestop. Som 

bakgrund till utformningen av frågorna användes teorin om relationer (del 2.1.4). Efter 

att relationsfördelarna identifierats var nästa steg att undersöka vilka av fördelarna 

kunderna värdesätter högst. För att svara på frågan utfördes en enkätundersökning där 

kunderna fick poängsätta de relationsfördelar som tidigare identifierats. I enkäten fick 

kunderna även poängsätta andra konkurrensfaktorer som erhållits från intervjuerna 

samt litteratur som beskrivs i del 2.2. Detta för att kunna svara på om hur viktiga 

relationsfördelarna är jämfört med de andra konkurrensfaktorerna. 
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Figur 4. Metodmodell 

Källa: Egen bearbetning 

 

3.2 Val av teori  

Vi har valt att använda Gwinners et al. (1998) fyra kategorier av relationsfördelar samt 

McCarthys (McCarthy & Perreault, 2001, s. 48) 4P-modell som teoretisk grund i vår 

uppsats. Vi är medvetna om att det finns många artiklar om ämnet relationsfördelar och 

att många författare genom åren kritiserat 4P-modellen (Yudelson, 1999). T.ex. har 

Gummesson (2002) skrivit en välkänd bok om relationsmarknadsföring som av många 

anses vara det naturliga steget vidare. Vi har dock valt att använda den klassiska 4P-

modellen av tre huvudsakliga skäl: För det första är den, trots kritiken, fortfarande 

hållbar i dagens samhälle (Yudelson, 1999; bvo, 2009). För det andra är modellen i 

detta fall lättare att använda till undersökningen då den innehåller fyra stora kategorier. 

Detta eftersom 4P-modellen är generell och därför applicerbar till många olika typer av 

företag. Detta passar bra i vår studie då den utformad för en viss typ av företag och det 
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har därför varit svårt att hitta litteratur specifikt för det. En tredje anledning är att 

relaterat till uppsatsens korta tidsram, då det tagit betydligt längre tid att på ett grundligt 

sätt undersöka fler konkurrensfaktorer som t.ex. 12 P:n. Vi har dock för att få större 

fokus på relationer lagt till det femte P:et (Judd, 1987) som komplement till de fyra P:na. 

Det femte P:et ger oss möjligheten att jämföra relationer som ett konkurrensmedel mot 

de övriga konsumentmedlen.  

Det finns även alternativ till modeller av relationsfördelar. T.ex. har Sweeney & Webb 

(2002) fått fram sju relationsfördelar genom en liknande undersökning som den Gwinner 

et al. (1998) utfört. Detta valdes dock bort då studien fokuserat på fördelar både från 

köparens och från säljaren sida, medan vår undersökning, likt Gwinners et al. (1998) 

utgår från konsumentens perspektiv. Litteraturgenomgången visade också att många 

andra författare skrivit om relationsfördelar, men utgått från säljarens perspektiv. Detta 

fick oss slutligen att välja Gwinners et al. (1998) studie då vi även här ansåg den vara 

mest generell och fungerar som utgångspunkt för flera tidigare undersökningar med 

lyckat resultat (Sweeney & Webb, 2002; Gwinner et al., 1998). 

 

3.3 Val av metod 

Valet av vetenskaplig metod är knutet till uppsatsens syfte och till delar av teorin som 

ligger som grund för undersökningen. Vi valde att utforma datainsamlingen likt Gwinner 

et al. (1998). Det vill säga att göra en intervjuundersökning för att få fram vilka 

relationsfördelar kunden får i de fysiska spelbutikerna och därefter använda 

intervjusvaren som underlag för enkätundersökningen. I enkätundersökning så ställs 

relationsfördelarna som påståenden mot varandra för att se vilken av dessa fördelar 

som respondenterna värderar högst. Relationsfördelarna ställs även mot andra 

konkurrensfördelar för att ge ett svar på om dessa faktorer värderas högre av 

respondenterna än relationsfördelarna. 

3.4 Datainsamling 

Primärdatan i denna undersökning består av 21 intervjuer och 62 enkätsvar. När 

intervjuerna var färdiga sammanställdes de genom en iterativ granskning av svaren. 
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Svaren utvärderades sedan och kategoriserades inom metoderna (4P och 

relationsfördelarna) från litteraturen. 

Vid insamlandet av sekundärdata har material från vetenskapliga artiklar och böcker 

använts till störst del. Litteraturen har hittats genom att söka på nyckelord inom 

uppsatsområdet på Uppsalas elektroniska bibliotek. Även artiklar från tidigare 

företagsekonomikurser vid Uppsala Universitet har använts. Därutöver har sökmotorer 

på Internet använts för att finna kompletterande data till uppsatsen.  

3.5 Intervjuundersökningen 

Målet med intervjuundersökningen som gjordes med Games och Gamestops kunder 

var att ta reda på vilka fördelar kunderna själva anser att de får vid en relation med en 

fysisk TV-spelsbutik. Intervjuerna gjordes även för att ta reda på vilka andra möjliga 

anledningar det fanns till att respondenterna handlade på Game och Gamestop. Genom 

att göra intervjuundersökningen erhölls ett bra underlag till enkätundersökningen. 

Anledningen till valet att använda en kvalitativ metod i denna del av undersökningen är 

att det ofta leder till att respondenterna ger utförliga svar, utan att vara begränsade av 

förutbestämda kategorier (Patton, M., 2002, s. 14) och att de kan diskutera vad de 

själva anser vara relevant till frågan. Målet med intervjuerna var alltså att: 

1. Att ta reda på vilka relationsfördelar kunderna anser finnas vid en relation med 

en fysisk TV-spelsbutik. 

2. Att ta reda på faktorer till varför kunderna väljer att handla i fysisk TV-spelsbutik. 

 

3.5.1 Tillvägagångssätt vid intervjuerna 

Intervjuerna genomfördes vid Gamestop och Game i Uppsala där vi pratade med 

kunderna, face-to-face, utanför butiken. Vid intervjun förklarades först syftet med 

uppsatsen och inledde sedan en diskussion om kundrelationer och dess fördelar. Det 

första vi gjorde i intervjun var att ta reda på vilken typ av kund vi intervjuade samt varför 

de handlar på Game eller Gamestop. De kunder som uppgav svar som var relaterade 

till kundrelationer fick följdfrågor i ett försök att få kunden till att exemplifiera vilken typ 

av kundrelation det rörde sig om. De kunder som inte uppgav någon form av 
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kundrelation fick inga följdfrågor och fokus flyttades till att endast ta reda på 

anledningen till varför de handlar på butikerna. Detta ledde till att vissa intervjuer blev 

korta (ca. 4-6 minuter) medan andra blev längre (ca. 10-20 minuter). Efter att ha 

intervjuat 21 respondenter avslutades intervjuundersökningen. Detta eftersom samma 

svar började återkomma bland de intervjuade respondenterna. Ett beslutet togs därför 

att ett tillräckligt stort underlag fanns för att gå vidare till nästa steg i den empiriska 

undersökning.  

 

3.5.2 Utformning av intervjufrågor 

Intervjufrågorna är utformade på ett vis som ska resultera i att svara på frågan “Vilka 

relationsfördelar får kunderna av att ha en relation med en fysisk spelbutik?”. Ett andra 

mål med intervjuerna var att få fram konkurrensfördelar som kan kompletteras med de 

fördelar som erhållits från teorigenomgången. Intervjufrågorna var av semistrukturerad 

natur där vi hade ett antal ämnen som skulle diskuteras med några “backup-frågor” att 

ta fram vid behov för att få ut svar från respondenterna. Anledningen till att vi ville få ut 

öppna svar från respondenterna är att det hjälper intervjuaren att förstå världen sedd 

från respondentens synvinkel utan att på något sätt styra respondentens svar (Patton, 

2002, s. 21). Frågorna är baserade på de modeller och teorier som presenterats i 

teorikapitlet. De teorier som huvudsakligen använts till bakgrund för frågorna är 

Gwinners et al. (1998) relationsfördelar och McCarthys och Perreaults (2001, s. 49) 4P-

modell. Intervjufrågorna var enkla och öppna som t.ex. “Varför väljer du att handla här? 

eller “Varför handlar du här så ofta?”. Om respondenten uppgav anledning som kunde 

kopplas till en relation med butiken ställdes följdfrågor som t.ex. “Tycker du att denna 

relation gynnar dig på något vis?”. Frågornas utformning varierade då vi utförde en 

öppen intervju vilket kräver flexibilitet hos den som intervjuar. Vi valde att till en början 

undvika att ge respondenten ledtrådar till svaren då vi ville få ut dennes egna tankar. 

Dock behövdes det i vissa fall användas stödord för att hamna på rätt spår i intervjun. 

 

3.5.3 Val av respondenter för intervjuundersökningen 

Intervjun är utformad för att identifiera relationsfördelarna. Vid valet av respondenter har 

vi därför försökt att finna representanter för hela populationen. Vi valde att intervjua 
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respondenterna utanför Gamestop och Game. Detta för att finna de respondenter som 

hade den kunskap som vi ville undersöka. Även respondenter som vi sedan tidigare vet 

är kunder hos någon av butikerna Game eller Gamestop söktes upp för att påskynda 

datainsamlingsprocessen. Eftersom det är svårt att intervjua hela populationen och att 

det i det här fallet var svårt att veta hur populationen såg ut för de båda butikernas 

kundkrets, försökte vi få tag på så många respondenter som möjligt under den 

tidsperiod som undersökningen pågick, tills vi ansåg att vi fått ut tillräckligt med svar. 

Undersökningen gjordes mellan den 10:e och 11:e december år 2010. Sammanlagt 

intervjuades under tidsperioden 21 respondenter i olika åldrar och av båda könen för att 

få en variationsbredd i urvalet. 

 

 

Könsfördelning av intervjuns totalt 21 respondenter: 

Antalet män: 16st = 76% 

Antalet kvinnor: 5st = 24% 
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Åldersfördelning på intervjuns totalt 21 respondenter: 

Medelålder: 29,33 

Medianålder: 25 

Typålder: 20 

3.6 Enkätundersökningen 

Målet med enkäten var att se hur kunderna rangordnade de olika typerna av 

relationsfördelar som framkom ur intervjustudien, med hjälp av en sjugradig likertskala. 

Enkätsvaren ämnades även fungera som bakgrund för att besvara den sista frågan ur 

frågeställningen (“Hur viktiga är relationsfördelarna jämfört med andra 

konkurrensfaktorer när kunderna väljer att handla i en fysisk TV-spelsbutik?”). Varje 

relationsfördel och konkurrensfördel jämförs med hjälp av medelvärden och 

standardavvikelser för att vikten av faktorn ska kunna bestämmas. Medelvärdet 

beräknats efter respondentens gradering på enkätens sjugradiga skala. Eftersom 

variationen i undersökningen varit begränsad på grund av enkätens utformning, har vi 

inte ansett det nödvändigt att använda medianen eller typvärde som mått, vilket annars 

är vanligt vid likertskalor. Enkätens två huvudsyften var alltså:  

1. Att ta reda på vilka relationsfördelar som rangordnas högst av kunderna. 

2. Att undersöka hur viktiga relationsfördelarna anses vara jämfört med de andra 

konkurrensfaktorerna (de fyra P:na).  
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3.6.1 Tillvägagångssätt vid enkätundersökningen 

För att undersöka hur högt kunderna värdesätter kundrelationsfördelarna valdes att 

göra en kvantitativ undersökning med enkäter. Fördelen med en kvantitativ studie är att 

den ger möjligheten till att kunna mäta många människors uppfattning till ett begränsat 

antal frågor eller påståenden (Patton, 2002, s. 14). På grund av tidsbegränsningen hade 

denna del inte kunnat genomföras med intervjuer då urvalet hade blivit för tunt för att 

besvara forskningsfrågan på ett rättvist och korrekt sätt. Enkäten delades ut till 

Gamestops och Games kunder i Uppsala. De samlades sedan in och svaren från de 

olika påståenden samt kategorierna sammanställdes för utvärdering. 

 

3.6.2 Utformning av enkäten 

Enkäten gjordes i “Google Spreadsheet” och skrevs sedan ut för att kunna ges till 

kunderna utanför Game och Gamestop i Uppsala (se bilaga 3). Den är utformad för att 

ge svar på hur kunderna värdesätter de olika konkurrensfördelarna och 

relationsfördelarna som framkom genom de kvalitativa intervjuerna samt från 

litteraturen.  Då enkäten syftar till att undersöka om relationsfördelarna är en viktig 

konkurrensfaktor för de fysiska TV-spelsbutikerna eftersträvade vi att utforma 

påståendena på ett sätt som ger oss möjlighet att utvärdera svaren och kunna jämföra 

faktorerna mot varandra. Detta genom att i enkäten presentera påståenden tillhörande 

varje konkurrensfaktor och låta respondenterna rangordna (från 1 till 7) hur de värderar 

varje påstående. Enkäten delades upp i två delar, en för relationsfördelar och en för 

andra konkurrensfaktorer, och innehöll slutligen 28 påståenden.  

Den första delen av enkäten var utformad för att få svar på hur stor vikt kunderna lägger 

på de fyra faktorerna från marknadsmixen. Denna del består av 12 påståenden vars 

utformning är byggda på faktorer som framkommit genom analys av de redan 

genomförda intervjuerna. Faktorerna kompletterades även med data insamlad från 

litteraturen (se del 2.2) och placerades under dess tillhörande kategori (pris, plats, 

produkt eller påverkan).    

I den andra delen av enkäten fick respondenterna svara på hur de värdesätter 

relationsfördelarna. För att utforma påståendena angående relationsfördelar användes 
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svaren från intervjuerna där respondenterna fick ge öppna beskrivningar av vilka 

relationsfördelar de själva anser finnas. Dessa påståenden kompletterades sedan med 

Gwinners et al. (1998) teori om relationsfördelar samt övrig teori om relationer (se del 

2.1). Detta resulterade i sammanlagt 16 påståenden med fyra påståenden tillhörande 

varje kategori av relationsfördelar. 

 

3.6.3 Val av respondenter för enkätundersökningen 

För att kunna göra en generalisering av resultatet har vi i enkätundersökningen 

eftersträvat att nå ut till en så stor skara som möjligt av de kunder som köper produkter i 

en fysisk spelbutik. Enkäten delades därför ut vid Games och Gamestops butiker i 

Uppsala centrum. Urvalsprocessen skedde genom ett slumpmässigt urval av kunderna 

utanför en av de två nämnda spelbutikerna. Eftersom det är svårt att identifiera hela 

populationen och göra ett slumpmässigt urval har vi i urvalet försökt fått tag i så många 

som möjligt ur populationen för att kunna tyda en riktning om hur den svarar. 

Undersökningen gjordes mellan den 12:e dec - 14:e dec. Under denna tidsperiod 

svarade sammanlagt 65 respondenter på enkäten. Totalt tre enkäter exkluderades från 

undersökningen p.g.a. ofullständiga svar.  

Nedan följer en tabell över kön och åldersgrupperingen av respondenterna: 

 

Könsfördelning av enkätens totalt 62 svarande respondenter: 

Antalet män: 43st = 69% 

Antalet kvinnor: 19st = 31% 

Man
43

Kvinna
19

Man

Kvinna
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Åldersfördelning på enkätens totalt 62 svarande respondenter: 

Medelålder: 28,29 

Medianålder: 24 

Typålder: 24 

 

3.7 Undersökningens styrkor och svagheter 

Data insamlad av primär och sekundär karaktär ska alltid granskas kritiskt. 

Fördelar med sekundärdata är att det snabbt går att finna mycket information som är 

lättillgänglig men detta kan även medföra en nackdel, då det kan vara svårt att sålla och 

finna den mest relevanta och aktuella data. De metoder vi använder är baserade på 

artiklar som är relativt gamla vilket gör att dess relevans kan ifrågasättas. För att 

bemöta detta utfördes intervjuer vilket ger uppdaterad information och bakgrund vilket 

fungerar som komplement till litteraturen.  

För att försöka få en generell bild av uppfattningen av kunder hos TV-spelsbutiker 

valdes respondenterna till enkäterna och intervjuerna slumpmässigt. Dessa utfördes 

under mitten av december vilket innebär att många människor går i butiker för att 

handla julklappar. Det är därför möjligt att den målgrupp vi fått svar från inte är 

representativ för hur den ser ut under “vanliga” omständigheter, vilket kan ha påverkat 

validiteten negativt. 
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Undersökningarna utfördes utanför Games och Gamestops butiker vilket inte är optimalt 

delvis pga. vinterkylan, stress och komfort vilket kan leda till att respondenterna försöker 

ge snabba och inte så utförliga svar för att kunna gå vidare. I detta fall är det dock svårt 

att undvika då undersökningarna behövdes göras på plats för att nå rätt målgrupp.  

Validiteten styrkas då intervjuerna var öppna och semistrukturerade vilket minskar 

risken för att respondenternas svar blivit styrda eller på annat sätt påverkade av 

intervjuarna. Samtidigt kan en intervjumetod ha nackdelen att den person som utför 

undersökningen inte får en klar bild över vad kunderna tycker generellt, då det är ett lågt 

antal som intervjuats. Detta skulle kunna lösas med hjälp av fokusgrupper. Men i vårt 

fall skulle det vara svårt att samla respondenterna på ett och samma ställe under en 

viss tidpunkt.  

Att intervjuerna och enkäten utfördes under olika tidsperioder kan även ha påverkat 

resultatet. Då intervjuerna utfördes tillhörde majoriteten av respondenterna den mer 

frekvente typen av TV-spelshandlare. Under tidsperioden då enkäterna delades ut var 

uppdelning av respondenter mer utspridd. Detta var dock inget vi kunde påverka då en 

viss tid var avsatt för intervjuer och enkätundersökningar p.g.a. uppsatsens 

tidsbegränsning. 

Eftersom uppsatsen skrivs under en kort period blir undersökningens omfattning 

begränsad. Om det hade funnits mer tid till att göra undersökningen skulle den kunnat 

omfatta större antal respondenter och därmed ge mer “kött på benen” till det empiriska 

underlaget. 

Game och Gamestop är butikskedjor med ofta små butiker utspridda över hela landet 

och med få anställda per butik. Detta innebär att personalen som arbetar i butiken har 

en stor del i hur den uppfattas av kunderna. Det är därför viktigt att komma ihåg att våra 

studier inte är representativ för alla Game- och Gamestop-butiker runt om i landet och 

att respondenternas svar i intervjuerna i vissa fall kan vara baserade på Game- och 

Gamestop-butiker i andra städer än i Uppsala. 
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4. Resultat 

 

I följande del presenteras de resultat som framkommit ur den empiriska 

undersökningen. Först redovisas några exempel på svar som erhållits ur intervjuerna 

samt beskrivning av vilken kategori svaren tillhör. Sedan presenteras resultatet av 

enkätstudien uppdelat efter tillhörande kategori. 

 

4.1 Presentation av Intervjuresultat 

För att undersöka vilka relationsfördelar som kunderna uppfattade att de fick i de fysiska 

butikerna Game och Gamestop har vi genomfört en intervjustudie. Totalt intervjuades 

21 personer. 

 

4.1.1 De fyra relationsfördelarna 

De fyra kategorier av relationsfördelar som Gwinner et al. (1998) presenterar i sin artikel 

är ekonomiska fördelar, kundanpassning, förtroende och sociala fördelar. Kategorierna 

som författarna beskriver är väldigt övergripande och efter intervjuerna med Games och 

Gamestops kunder fann vi att samtliga svar gick att kategorisera under dessa fyra 

kategorier. Vi har därför valt att kategorisera svaren under de samma fyra kategorier 

(ekonomiska fördelar, kundanpassning, förtroende, samt sociala fördelar) som 

presenteras i artikeln. 

 

Ekonomiska fördelar 

Flera respondenter menar att de får specialbehandling av butikerna i form av rabatter 

eller så kallade „ekonomiska fördelar‟ som även beskrivs av Gwinner et al. (1998). 

Dessa kunder uppger att de besöker butiken ofta, någon gång per vecka, och har varit 

kunder hos butiken under en längre period. En kund beskriver att han fått rabatt vid köp 

av spel vilket beror på att han har en relation med butiken.  

 

“Ibland när jag handlar spel [på Gamestop] så har jag fått mängdrabatt för att jag köper 

flera spel, vilket jag nog inte fått om jag inte handlade där så ofta.” 
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En annan kund säger också att Game alltid sänker priserna om han hittar spelet 

billigare hos en konkurrent (dock inte internetbutiker). 

 

“Säger jag att spelet är billigare på en annan spelaffär [än på Game] så sänker de alltid 

priset till det pris som affären har”. 

 

En kund menar att även butiken tjänar på att ge honom rabatter och att det kanske inte 

enbart är för hans skull som de ger han rabatt. 

 

“Jag får ofta köpa spelen billigare [på Game]. Men det ju så klart också en strategi från 

deras sida eftersom de tjänar på att ha mig som kund... eftersom jag handlar där så 

ofta.. Jag kommer tillbaks eftersom jag får bra rabatter där och tjänar på det för jag 

köper mycket [TV-spel]”. 

 

Kundanpassningsfördelar 

Denna typ av fördel uppkom bara en gång av de 21 personer vi intervjuade och är 

därför troligtvis inte någon vanlig relationsfördel som kunder kan få hos TV-spelsbutiker. 

Respondenten uppger att han får hjälp av personalen eller får använda utrustning som 

andra kunder inte får. Vidare menar kunden att han ofta får använda TV-

spelskonsollerna inne i butiken så länge ingen annan står i kö. Han säger dessutom att 

han får prova spel som vanligtvis inte hade funnits i TV-spelskonsollerna då de oftast 

har med reklamen att göra. 

 

Förtroendefördelar 

Vi har även funnit att respondenterna känner någon form av förtroende för personalen 

som arbetar på butikerna. De vanligaste typer av förtroende som framkommit från 

intervjuerna är en följd av att kunderna litar på butikspersonalens kunskap. Något som 

växt fram från tidigare erfarenhet med dessa försäljare. En respondent förklarar: 
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“Jag handlar alltid på Game för jag vet vad jag får och jag får det direkt. Killarna som 

jobbar där spelar själva och brukar komma med bra rekommendationer. . . Pallar inte 

riktigt köpa spel från folk som inte har koll”. 

 

När det gäller TV-spelsbutiker verkar förtroendefördelarna vara relativt lika. Det handlar 

om att kunderna litar på personalens personliga omdömen och baserar sina köp på vad 

personalen rekommenderar: 

 

“Jag kollar ofta recensioner på Internet. . . Innan jag handlar så brukar jag gå till 

Gamestop och höra med grabbarna där. . . de har alltid bra koll på spelen”. 

 

En del av de personer vi intervjuat har som sagt besökt butikerna för att handla 

julklappar eller andra presenter. Vissa av respondenterna menar att de får bra hjälp hos 

de butiker som de handlar hos ofta och slipper på så vis viss oro och stress: 

 

“Det känns skönt att veta att det jag handlar [presenter] kommer vara bra... Jag slipper 

kolla med massa andra och läsa massa recensioner... När jag kommer dit [till 

Gamestop] så går jag alltid bara fram till kassan och säger vem det är jag ska köpa till, 

sen ger de mig tips och det har hittills funkat kanon!”. 

 

Sociala fördelar 

En annan relationsfördel som dykt upp under intervjuerna är sociala fördelar. Det som 

genomsyrar intervjusvaren är att respondenterna söker någon att kunna “snacka” eller 

umgås med. I vissa fall handlade det om känslan av att umgås och kunna diskutera ett 

intresse som de har gemensamt med personalen på TV-spelsbutikerna. En del 

respondenter uppger också att de ofta går till de fysiska butikerna för att umgås, 

snarare än att gå dit för att köpa en produkt: 

 

“Jag brukar gå dit [Gamestop] och snacka med han [personalen] när jag har tråkigt... har 

blivit ganska bra kompisar... köper nåt kanske var fjärde gång som jag är där typ”. 
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“Tycker att killarna som jobbar där trevliga att prata med. . ..de brukar hälsa när de ser 

mig.... är kul att bli igenkänd”. 

 

4.1.2 Anledningar till att handla på fysiska butiker 

I de kvalitativa intervjuerna fick respondenterna förklara varför de har valt att handla i en 

fysisk TV-spelsbutik. Med hjälp av McCarthys teori (McCarthy & Perreault, 2001, s. 48) 

om de fyra P:na har intervjusvaren placerats i dess kategorier; pris, plats, påverkan och 

produkt. 

 

Plats 

De vanligaste anledningarna som uppgavs till att handla på de fysiska butikerna var av 

praktiska skäl, nämligen att “passa på” att handla i samband med andra ärenden. En 

respondent beskriver: 

 

“[Jag] handlar här [på Game] för att jag ändå är nere på stan och köper julklappar... Min 

son önskar sig ett nytt spel till sin Xbox i julklapp så jag passade på att köpa ett till 

honom när var här [på stan]”. 

 

En del köp verkar vara spontana: 

 

“Hade tråkigt så jag gick ner och köpte spelet bara”. 

 

“Jag skulle in och byta in ett begagnat spel. . . Passade på att köpa ett nytt när jag ändå 

var där”. 

 

Påverkan 

Ur intervjuerna kunde vi även urskilja att påverkan var en anledning till att vissa 

respondenter var där och handlade. Nedan följer några urval av citat från intervjuerna 

som handlar om påverkan: 

 

“Jag ska handla julklappar och min son sa att detta var det bästa stället”. 
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“Skönare känsla att köpa spel här [Game] än typ Siba. . . Gillar känslan av att  

 hänga i en äkta spelbutik”. 

 

Produkt 

Några kunder hade anledningar som hör till kategorin ”produkt”. 

Bland annat så var det en kund som var på jakt efter ett nytt spel: 

 

“Jag ska kolla om de har cataclysm [en ny expansion till spelet World of Warcraft]”. 

 

En annan kund handlade i butiken för att det helt enkelt var bättre service vid fel på 

produkten: 

 

“Känns säkrare att köpa här [på Game] än på nätet ifall det blir nåt krångel med spelen. . 

. Då [om något krånglar] är det bara att gå hit o byta det istället för att skicka med posten 

osv.”. 

 

Pris 

Ett fåtal personer uppgav att de var där och handlade för prisernas skull. Typiska svar 

som framkom under intervjuerna som hamnar under kategorin “pris” var: 

 

“Kan ibland fynda med begagnade spel”. 

 

“De har trevlig personal samtidigt som de har helt okej priser”. 

 

4.2 Enkätresultat 

I följande del presenteras enkätsvaren. Först presenteras de relationsfördelar som 

ansågs vara viktigast enligt kunderna. Sedan presenteras resultatet om hur kunderna 

värderade kundrelationer gentemot andra faktorer som kan spela in vid ett köp. 

Resultaten presenteras med medelvärde samt standardavvikelse för varje 

relationsfördel och konkurrensfaktor. 
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4.2.1 De viktigaste relationsfördelarna - enligt kunderna  

Påståendena i enkätens nedre del handlar om relationsfördelar. Dessa påståenden har 

respondenterna graderat från poängen ett till sju, där ett är “inte alls viktigt” och sju är “ i 

högsta grad viktigt”. Nedan presenteras resultatet för denna del av undersökningen. 

Relationsfördelarna presenteras var för sig i stapeldiagram och sedan presenteras en 

översikt av rangordningen av relationsfördelarna med hjälp av cirkeldiagram.   

 

Förtroende/Psykologiska fördelar 

Av de fyra påståendena angående förtroendefördelar ansågs “Jag känner att jag kan 

lita på att jag blir nöjd med produkten som försäljaren rekommenderar” vara den 

viktigaste fördelen. Tätt därefter kommer “Veta att personalen är kunnig på sitt område” 

samt “Jag kan känna att personalen är ärliga mot mig” på nästan samma poäng.  

 

Samlat medelvärde: 5.27 

Samlad standardavvikelse: 1.29 

 

 

Sociala Fördelar 

Av de sociala fördelar ansågs påståendet “Ha någon att prata med i butiken (ur 

personalen)“ vara den viktigaste fördelen som respondenterna upplevde. Att ha en 

vänskap med personalen ansågs inte vara lika viktigt. 
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Samlat medelvärde: 3.45 

Samlad standardavvikelse: 1.81 

 

Ekonomiska fördelar 

“Jag kan gå till samma butik varje gång och behöver inte spendera tid på att leta upp 

andra alternativ” ansåg respondenterna att vara det viktigaste påståendet av de som 

hörde till kategorin „ekonomiska fördelar‟. Detta var det enda påståendet i denna 

kategori som handlade om ekonomi i form av tidsbesparing. 

 

Samlat medelvärde för: 3.97 

Samlad standardavvikelse: 1.73  

 

Kundanpassningsfördelar 

Av kundanpassningsfördelarna ansågs snabb betjäning vara viktigast. Dock ligger den 

inte långt högre upp än specialbehandling i form av service eller att kunna gå före i kön. 
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Minst poäng av samtliga relationsfördelar fick påståendet “Jag får använda utrustning 

eller liknande saker (t.ex. spelautomater) som de flesta andra kunder inte får”. 

 

Samlat medelvärde för: 3.15 

Samlad standardavvikelse: 1.62 

4.2.2 Sammanställning av relationsfördelarnas rangordning 

De 62 personer som gjorde enkäten ansåg att förtroendefördelar var den viktigaste 

relationsfördelen med en medelpoäng på 5.27. Därefter kom de ekonomiska fördelarna, 

med 3.97 poäng i genomsnitt, tätt följd av de sociala fördelarna som hamnade på 

medelpoängen 3.45. Kundanpassningsfördelarna hamnade längst ned i rangordningen 

av relationsfördelarna med medelpoängen 3.15 och var alltså den relationsfördel som 

respondenterna ansåg vara minst viktig. 
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4.2.3 Kundernas rankning av de fyra P:na 

I den övre delen av enkäten fick respondenterna sätta poäng på hur stor vikt de lägger 

vid de fyra klassiska konkurrensfaktorerna. I detta avsnitt presenteras respondenternas 

svar. 

 

Plats 

De flesta respondenter lade stor vikt på att kunna få produkten direkt i handen när de 

handlade på fysisk TV-spelsbutik. “Kunna handla på butiken samtidigt som jag utför 

andra ärenden på området” var det påståendet som fick minst poäng.  

 

Samlat medelvärde: 4.97 

Samlad standardavvikelse: 1.53 

 

Produkt 

Av de produktrelaterade påståendena ansågs bra garanti och service vara viktigast för 

respondenterna. Att produkten är “det senaste” ansågs inte vara lika viktig, dock var 

spridningen relativt hög mellan svaren på detta påstående. 
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Samlat medelvärde: 4.76 

Samlad standardavvikelse: 1.41 

 

 

 

Påverkan 

Att butiken erbjöd bra kampanjer ansågs av respondenterna vara den viktigaste 

anledningen till att handla i fysisk TV-spelsbutik av de påståenden som hör till påverkan. 

Noterbart i denna kategori är att ingen av påståendena rankades högre än fem i 

medelvärde. 

 

Samlat medelvärde: 4.61 

Samlad standardavvikelse: 1.45 
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Pris 

Att handla på rea ansågs inte särskilt viktigt av respondenterna och hamnar som enda 

påstående tillhörande de fyra P:na under fyra poäng i medelvärde. Däremot att få “rätt” 

pris på sin produkt ansågs vara desto viktigare och fick nära dubbelt så höga poäng. 

 

 

Samlat medelvärde: 4.72 

Samlad standardavvikelse: 1.62 

 

4.2.4 Sammanställning av de fyra P:na 

Sammanställningen visar att plats ansågs vara den högst värdesatta faktorn bland de 

fyra P:na på 4.97 poäng i medelvärde. Den näst viktigaste faktorn ansågs vara produkt 

(4.76), tätt efterföljt av pris med 4.72 poäng. Den lägst värdesatta faktorn ansågs av de 

62 respondenterna vara påverkan som slutade på 4.61 poäng.  
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4.2.5 Rangordning av de vanligaste faktorerna till en kunds köpbeslut 

Enligt de svar vi fått från enkäten anser respondenterna att plats är den viktigaste 

faktorn när de väljer att handla i fysisk butik. Plats fick en medelpoäng på 4.97. Den 

faktor som fick näst högst medelpoäng var produkt med poängen 4.76. På tredje plats 

hamnar pris, då den faktorn fick en medelpoäng på 4.72. Påverkan hamnade näst sist 

och fick 4.61 poäng. På 5:e och sista plats hamnade relationsfördelarna med en 

genomsnittlig poäng på 3.96. 
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5. Analys 

 

I följande avsnitt kommer en redovisning av jämförelse mellan de utvalda delarna av 

teorin och resultaten från den empiriska studien. Först kommer en jämförelse av teorin 

och empirin för intervjuundersökningen och sedan följer en jämförelse för 

enkätundersökningen. 

 

5.1 Analys av intervjuundersökningen 

Resultatet i intervjuundersökningen, där relationsfördelarna som kunderna i Gamestop 

och Game upplever identifieras, stämmer till stor del överens med de fördelar som 

Gwinner et al. (1998) presenterar i sin studie. I studien identifierar författarna fyra 

kategorier av relationsfördelar: förtroendefördelar, sociala fördelar, ekonomiska fördelar 

samt kundanpassningsfördelar. Vi kunde utifrån intervjuundersökningen placera alla 

svaren i någon av dessa kategorier, vilket innebär att dessa relationskategorier i hög 

grad är relevanta även för de spelbutiker som vi undersökte. I intervjuerna framkom 

även svar som liknade svar från intervjuer utförda av Gwinner et al. (1998). Den 

relationsfördel som mest liknar de fördelar som presenteras i Gwinners et al. (1998) 

artikel är ekonomiska fördelar där respondenter kunnat spara pengar genom att ha en 

relation med ett företag. 

I intervjuerna tog vi även reda anledningar till varför respondenterna handlade på de 

fysiska butikerna. Vanliga svar som framkom var att de ofta väljer att “passa på” att 

handla i butiken då de är ute på andra ärenden. Även butikens läge och priserna 

spelade in i respondentens val av butik. Dessa svar samt många andra kunde kopplas 

till kategorierna i 4P-modellen (pris, produkt, plats och påverkan) (McCarthy & 

Perreault, 2001, s. 48) vilket tyder på att modellen fungerar även i dag .  

 

5.2 Analys av enkätundersökningen 

5.2.1 De viktigaste relationsfördelarna 

Det första målet med den kvantitativa undersökningen (enkäten) var att ta reda på vilka 

relationsfördelar som kunderna anser vara viktigast. Även här stämmer resultatet till 
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viss del överens med resultatet som Gwinner et al. (1998) fick i en tidigare studie, vilket 

ökar validiteten av denna studie. Gwinner et al. (1998) fick i sina enkäter fram att den 

viktigaste relationsfördelen från kundens perspektiv var förtroendefördelarna. Den näst 

viktigaste faktorn var sociala fördelar och den minst viktigaste var specialbehandling. I 

denna studie fann vi, precis som Gwinner et al. (1998), att respondenterna ansåg att 

förtroende är den viktigaste relationsfördelen. Detta följt av ekonomiska fördelar, sociala 

fördelar och kundanpassningsfördelar i nämnd ordning. Eftersom Gwinner et al. (1998) 

valde att sammanfoga kundanpassningsfördelar och ekonomiska fördelar till samma 

kategori är det svårt att jämföra hur deras svar står i förhållande till svar vi fått. Men det 

går att se att kundanpassningsfördelen, som fått lägst poäng i vår undersökning, 

befinns i kategorin specialbehandling i författarnas undersökning, och har därmed också 

fått lägst poäng i den undersökningen. Att sociala fördelar har fått högre poäng i 

Gwinners et al. (1998) studie kan bero på att författarnas undersökningar är mer 

inriktade mot serviceföretag, medan denna studie inriktas mot försäljningsföretag, eller 

mer specifikt; TV-spelsbutiker. Det är troligt att de sociala aspekterna anses viktigare i 

författarnas undersökning eftersom serviceföretag generellt sett är väldigt beroende av 

den sociala aspekten (Bitner, 1995). Även Kotler & Keller (2005, s. 408) menar att 

sociala relationer är speciellt viktigt för servicebolag och beskriver att denna typ av 

bolag ofta ger trogna kunder specialbehandling i form av prisrabatter och "special-

service".  

 

Rankningen i Gwinners et al. (1998) studie: Rankningen i denna studie: 

1. Förtroendefördelar 1. Förtroendefördelar 

2. Sociala fördelar 2. Ekonomiska fördelar 

3. Specialbehandling 
Ekonomiska fördelar 3. Sociala fördelar 

Kundanpassningsfördelar 4. Kundanpassningsfördelar 
Tabell 1. Rankningen av relationsfördelar i Gwinners et al. (1998) studie vs. i denna studie. 

Källa: Egen bearbetning 

5.2.2 Faktorer som påverkar vid kundens val av butik 

Den andra målsättningen med enkäten var att svara på frågan “hur viktiga är 

relationsfördelarna jämfört med andra konkurrensfaktorer när kunderna väljer att handla 
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i en fysisk TV-spelsbutik?”. För att svara på denna fråga ställdes (som tidigare nämnts) 

relationsfördelarna som framkommit ur intervjuerna samt litteraturen mot andra faktorer 

som spelar in när kunder väljer butik. Dessa faktorer erhölls genom litteraturgenomgång 

(de fyra P:na som beskrivs av McCarthy och Perreault (2001, s. 48)) och 

kompletterades med information från intervjuerna. Intervjusvaren kategoriserades under 

respektive kategori av de fyra P:na. Dessa svar användes sedan ihop med information 

från litteraturen för att formulera enkätpåståendena.  

 

Enkätsvaren sammanställdes i en rangordning över vilka av faktorerna som var viktigast 

av pris, plats, påverkan, produkt och relationsfördelar när kunden väljer om den ska 

handla i en fysiskbutik. Ur sammanställningen kunde det utläsas att relationsfördelar var 

minst viktig och att de övriga faktorerna, de fyra P:na, nästan var likvärdigt viktiga. Med 

undantag för plats som stod ut lite från mängden med högst medelpoäng på 4.97. Då 

studier visar att de allra flesta människor anser att priserna alltid är lägre på 

internetbutiker (Sörhammar, 2008, s. 13), trodde vi att pris-faktorn skulle hamna 

betydligt lägre på betygsättningen. Detta visade sig dock inte stämma då pris fick tredje 

högst betyg av konkurrensfaktorerna med betydligt högre poäng än relationsfördelarna. 

Trots att kunderna anser att priserna är högre på fysiska butiker än på nätet, och lägger 

enligt enkätstudien hög vikt på att få ett bra pris, visar det sig att många ändå väljer att 

handla på fysisk butik. Anledning kan bero på att andra faktorer som påverkan, plats, 

produkt eller relationsfördelar spelar en större roll i valet, vilket gör att kunderna är 

villiga att "offra" denna faktor och ändå väljer att betala ett högre pris. Det kan också 

vara relaterat till andra faktorer så som stress. Då julhandeln var i full gång kan det 

resulterat i att kunder inte tagit sig tid att jämföra priser och inte haft tid att vänta på att 

få produkten hemskickad. En annan förklaring kan vara att de som handlade inte var 

medvetna om priserna på internetbutiker som tidigare studier påvisat. I övrigt fick 

faktorerna från de fyra P:na höga poäng vilket styrker de teorier om att de är relevanta 

än idag. 
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6. Slutsats & Diskussion  

 

I detta avsnitt besvaras syftet och problemformuleringen.   

6.1 Relationsfördelarna - diskussion 

Diskussion om de relationsfördelar som framkommit ur intervjuerna.  

Under intervjuerna framkom ett antal relationsfördelar som beskrivits av 

respondenterna. Exempel på vanliga sådana presenteras i avsnittet 4.1.1. De fyra 

kategorierna som relationsfördelar delas in i är förtroende, sociala, ekonomiska och 

kundanpassning. Under intervjuerna fick vi uppfattningen att relationsfördelar av social 

natur var vanliga. Något som vi ansåg intressant var att denna typ av relationsfördel 

verkar inte bara vara vanlig hos personer som annars är sociala och pratsamma, utan 

att även de mer (till synes) blygsamma respondenterna gav liknande beskrivningar av 

relationen med personalen i butikerna. Gällande ekonomiska relationsfördelar fann vi att 

samtliga respondenter i intervjuerna pratade om dessa i form av pengabesparingar 

snarare än i tid (som beskrivs som en faktor av Gwinner et al. (1998)). Trots detta fick 

påståendet “Jag kan gå till samma butik varje gång och behöver inte spendera tid på att 

leta upp andra alternativ” gällande tidsbesparing väldigt höga poäng i genomsnitt (5.35) 

på enkätundersökningen. Det kan tänkas att tidsbesparing är en faktor som kunderna 

inte tänker på som en viktig anledning till varför de handlar på en viss butik. Men när de 

blir påminda om den inser de att den ändå spelat stor roll. Att ha förtroende för 

försäljaren visade sig vara relativt vanligt i undersökningen medan kundanpassningar 

endast framkom en gång under våra intervjuer. Vi märkte också att många 

respondenter talade om kundanpassning i intervjuerna. Men i enkätresultaten visade 

det sig att denna typ av fördel fått låga poäng jämfört med andra faktorer. Detta kan 

bero på att de personer som intervjuats är en mer fokuserad grupp som sätter högre 

vikt på dessa faktorer än de som deltagit i enkäten. 
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6.2 De viktigaste relationsfördelarna 

Diskussion kring andra frågan ur vår frågeställning: “Vilka av dessa fördelar värdesätter 

kunderna högst?”. 

 

Liksom Gwinner et al. (1998) presenterar i sin studie framkom det även ur vår enkät att 

den viktigaste relationsfördelen var förtroendefördelar. Detta tyder på att kunder även i 

TV-spelsbutiker anser att det är viktigt att kunna lita på den de handlar hos. Att kunna 

lita på personalen och att de levererar “rätt” produkt var faktorer som ansågs vara 

väldigt viktiga bland respondenterna. 

Den näst viktigaste faktorn visades vara de ekonomiska fördelarna, där kunderna lade 

stor vikt på att spara tid medan priserna inte var en lika betydande faktor. Att priserna 

inte skulle höra till den största anledningen till att människor väljer att handla i fysiska 

TV-spelsbutiker i denna undersökning hade vi förväntat oss. Detta på grund av att 

priserna på fysiska butiker anses vara allmänt högre än på Internet (Sörhammar, 2008, 

s. 13) och torde därför inte heller vara till någon fördel för de fysiska butikerna. Dock har 

de vissa fördelar inom detta område då det i undersökningen visat sig att butikerna 

erbjuder kunderna begagnade spel vilket inte alltid är fallet bland Internetbutiker. 

En faktor som vi trott skulle få höga poäng pga. att den framkom flertalet gånger under 

våra intervjuer men som däremot har fått markant lägre poäng än andra 

relationsfördelar, är sociala fördelar. Detta tror vi har till stor del att göra med att väldigt 

många av de kunder som svarat på enkäterna är människor som vanligtvis kanske inte 

besöker TV-spelsbutiker så ofta, och har därför inte haft chansen till att utveckla någon 

stark relation med personalen i butikerna. Sannolikt beror detta på att enkäterna 

utfördes under en annan tidsperiod än intervjuerna. Vid båda tidsperioderna var 

julhandeln i full gång och antalet julhandlare var därmed högt. Detta kan ha påverkat 

resultatet i och med att vi vid intervjuerna fick ett relativt högt antal respondenter som 

tillhör den mer frekvente typen av TV-spelsinhandlare. Men under tidsperioden då 

enkäterna delades ut uppfattades uppdelningen av respondenter som mer utspridd. 

Detta kan vara anledningen till att de sociala fördelarna som uppfattades vara relativt 
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viktiga i intervjuerna fick låga poäng jämfört med andra relationsfördelar vid 

enkätundersökningen. 

Kundanpassning var den fördelen som vi fick minst svar om i intervjuerna. Även 

enkätsvaren pekade på att kundanpassning var mindre viktig än andra relationsfördelar 

då den fick blyga 3.15 poäng i genomsnitt. Vi drar därmed slutsatsen att denna typ av 

relationsfördel inte är vanligt förekommande och anses heller inte vara särskilt viktig för 

kunder till TV-spelsbutiker. 

 

6.3 Relationsfördelarna - en viktig konkurrensfaktor? 

Diskussion angående om relationsfördelarna är en viktig konkurrensfaktor för de fysiska 

TV-spelsbutikerna. 

 

Svaren från vår enkätundersökning pekar på att relationsfördelarna är den minst viktiga 

av de faktorer vi undersökt som påverkar vid inköp, och relationsfördelarna har fått 

markant lägre poäng än de andra faktorerna (plats, produkt, pris, påverkan). 

Enkätundersökningen visar tydligt att kunderna ser att samtliga andra faktorer (fyra 

P:na) är viktigare än relationsfördelarna när de väljer att handla TV-spel i fysisk butik. 

Den viktigaste konkurrensfaktorn är enligt kunderna plats följt av produkt, pris, påverkan 

och sist relationsfördelarna. Detta innebär dock inte att de kundrelationsrelaterade 

faktorerna är oviktiga. Relationsfördelarna fick knappt fyra poäng i medelvärde vilket 

tyder på att det spelar viss roll, och som Kotler & Keller (2005, s. 191) påpekar spelar 

flera faktorer in när kunderna utför sitt köp. Vi kan dessutom se att vissa frågor av 

relationsfördelarna (som t.ex. att kunna lita på att försäljaren levererar rätt produkt) har 

fått väldigt höga poäng och anses av respondenterna vara lika viktig som att få 

produkten rakt i hand eller att få rätt pris på produkten. Då relationsfördelarna jämförs 

mot andra konkurrensfördelar måste den ses som ett enda konkurrensmedel, även om 

den innehåller fyra kategorier av relationsfördelar. Det är därför inte möjligt att jämföra 

t.ex. endast förtroendefördelar mot produkt som en hel konkurrensfaktor. Att veta exakt 

hur viktiga relationsfördelarna är, är givetvis svårt att svara på och verkar vara starkt 

beroende av vilken typ av kund det är. Men resultatet från undersökningen tyder ändå 

på att relationerna spelar en roll när kunderna gör sitt val att handla på fysisk TV-
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spelsbutik eftersom det som en faktor fått poäng som inte är väldigt avskiljande från de 

övriga konkurrensfaktorerna. 

7. Förslag på framtida forskning 

När det gäller kundrelationer och dess betydelse för den fysiska butiken finns det 

många intressanta aspekter att studera som vi inte har hunnit med eller av andra 

anledningar inte haft möjligheten att ta upp i denna uppsats. En aspekt som i denna 

studie inte hunnits med men som skulle kunna vara givande från ett företags synvinkel 

är att ta reda på om det vore lönsamt för ett TV-spelsföretag att satsa mer på 

kundrelationer, och i så fall, vilken faktor de bör satsa mest på. Det vore också möjligt 

att i en studie ta reda på vilka nackdelar som kan finnas med att ha kundrelationer i en 

fysisk TV-spelsbutik. Detta skulle kunna fungera som ett bra komplement till denna 

uppsats då den endast tar upp fördelarna med kundrelationer och inte undersöker på 

vilket sätt de kan fungera negativt för kunder och företag. 

Internet har kommit att bli en allt större deI av dagens handel och i denna uppsats har vi 

p.g.a. tidsbegränsningen endast hunnit studera fysiska TV-spelsbutiker. Ett förslag på 

forskning som kan bygga vidare på denna uppsats är att identifiera vilka 

relationsfördelar och nackdelar som förekommer för kunder på nätbaserade butiker. 

Detta skulle ge en bättre bild av TV-spelsmarknaden och det skulle därför också vara 

möjligt att i en större grad kunna identifiera vad som får kunderna att välja mellan att 

handla online eller i traditionell handel. Även de övriga konkurrensfördelar som tas upp i 

uppsatsen kan jämföras med nätbaserade butiker för att undersöka vilken vikt kunderna 

lägger på de olika faktorerna. 

På grund av tidsbegränsning har vi i denna studie inte hunnit gå in så djupt på hur olika 

grupper betygsätter relationsfördelar. En framtida studie skulle kunna undersöka hur 

ålder och/eller kön påverkar hur fördelarna uppfattas av kunderna. T.ex. kanske samma 

fördel inte är lika viktigt för en ung man som för en äldre kvinna. Detta är något som 

butikerna skulle kunna dra nytta av och skapa någon form av individuell 

relationshantering beroende på kundtypen. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Information om Game och Gamestop 

Det finns ett antal återförsäljare av spel i Sverige. För att kunna göra en studie av bra 

kvalité så har vi valt att inrikta oss på två fysiskt företag som säljer spel i butik. De två 

fysiska återförsäljaren vi valde var Gamestop och Game. Gamestop är ett företag som 

har gått bra under lång tid och är den största försäljaren av TV-spel i Sverige 

(gamestop.com). Game ett svenskt företag som har 46 butiker runt om i landet. De har 

förutom de fysiska butikerna även en nätbutik på deras hemsida (game.se). 

Gamestop 

Gamestop (tidigare EB Games) är världens största återförsäljare TV-spel, datorspel och 

speltillbehör. De driver för närvarande ca. 6500 butiker i sammanlagt 18 olika länder 

bl.a. i USA, Australien, Tyskland och Sverige (gamestop.se) och har ca. 17 000 

heltidsanställda (Gamestop, 2009). I Sverige är Gamestop helt “fysiskt baserat” med 

sammanlagt 58 butiker runt om i landet (Gamestop, 2009). Butikskedjan säljer inga 

varor via Internet och skickar heller inte deras varor via post (Hemsidan, “kontakta 

oss”). Gamestops intäkter ökar varje år och uppgick år 2009 till 9078 miljoner dollar 

jämfört med 7094 miljoner 2 år tidigare. (Gamestop, 2009). Gamestop slog under första 

kvartalet 2010 sitt tidigare rekord i försäljning och resultat. 

Försäljningen ökade med 5.1% jämfört med samma period 2009. Resultatet under 

denna period ökade med 6.8% till 75.2 miljoner dollar jämfört med 70,4 miljoner dollar 

2009 (http://phx.corporate-ir.net) (2010-11-11). 

Game 

Game ett svenskt företag som är återförsäljare av TV-spel, dataspel och speltillbehör. 

De har 46 butiker runt om i landet och förutom de fysiska butikerna har de även en 

nätbutik på deras hemsida (game.se). Årsresultatet för företaget ökade från 17 800tkr 

2008 till 28 412tkr 2009. Däremot gick det nedåt 2010 med endast 118tkr i resultat. 

Omsättningen ökade från 581 597tkr 2008 till 641 082tkr 2009. År 2010 var 

omsättningen 608 716tkr. Vinstmarginalen 2010 var 1.03%. Antalet anställda har ökat 

från 171st 2009 till 191st 2010. 

(http://www.allabolag.se/5565606901) (2010-12-09). 

http://phx.corporate-ir.net/
http://www.allabolag.se/5565606901
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Bilaga 2 – Prisjämförelse nätet kontra fysisk butik 

Priset på sju olika spel från topplistan för mest sålda spel. Tre nätbutiker jämförda med 

Gamestops butikpriser.  

 

 

 

(Källa: gamestop.se och prisjakt.se. Hämtad 2010-11-12) 
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Bilaga 3 – Enkäten 

Ålder 

Kön  

 

Hur ofta handlar du TV-spel?  

Max en gång per år. 

En eller två gånger per halvår. 

Någon gång per månad. 

Varje vecka eller oftare. 

 

När jag handlar TV-spel i butik så tycker jag att det är viktigt att: 

 

(Rangordna från 1 till 7, där 1 är inte alls viktig och 7 är i högsta grad viktig). 

 

Marknadsmixen 

Plats 

- Kunna få produkten smidigt och snabbt (direkt i handen). 

- Kunna handla på butiken samtidigt som jag utför andra ärenden på området. 

- Butiken ligger nära där jag bor. 

Produkt 

- Få bra garanti och/eller service med produkten. 

- Produkten är av ett respekterat märke/utgivare. 

- Produkten är “det senaste” inom sitt område. 

Påverkan 

- Det finns kampanjer (spel till kampanjpris, ta 3 betala för 2, byt in begagnat spel mot 

nytt osv.) 

- Butiken ger en äkta “TV-spelbutikskänsla” 

- Jag har hört/läst positiva saker om butiken. 

Pris 

- Butiken har det bästa priset på det jag vill köpa. 

- Jag får “rätt” pris (inte betalar överpris) 

- Det jag köper är på rea. 

 

Relationsfördelar 

 

Psykologiska/förtroende 

- Jag kan känna att personalen är ärliga mot mig. 

- Jag känner att jag kan lita på att jag blir nöjd med produkter som försäljaren 

rekommenderar. 
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- Veta att personalen är kunnig på sitt område. 

- Jag vet vad som väntar mig när jag går in i butiken 

 

Sociala 

- Ha någon att prata med på butiken (ur personalen). 

- Personalen känner igen mig. 

- Vara kompis med personalen jag handlar hos. 

- Jag känner till personalen. 

 

Ekonomiska 

- Jag får speciella rabatter som de flesta andra kunder inte får. 

- Jag får speciella erbjudanden som de flesta andra kunder inte får. 

- Jag får ett bra pris som andra vanligtvis inte får (kan t.ex. få sänkt pris om 

konkurrenten har bättre priser). 

- Jag kan gå till samma ställe varje gång och behöver inte slösa tid på att leta upp andra 

alternativ. 

 

Kundanpassningsfördelar 

- Jag får „gå före i kön‟ (vid t.ex. förhandsbokningar). 

- Jag får använda utrustning (t.ex. spelautomater) eller liknande saker som de flesta 

andra inte får använda. 

- Personalen utför service för mig som de inte gör för de flesta andra. 

- Jag får snabbare betjäning i butiken än de flesta andra. 
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Bild på enkäten: 

Enkäten är gjord i google spreadsheet och sedan utskriven för att kunna ges till 

kunderna utanför Game och Gamestop. 
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Bilaga 4 - Intervjuguide 

(Bakgrund om uppsatsen och dess syfte) 

(Förklaring av relationsbegreppet) 

 

Ålder 

Kön 

 

Varför handlar du här? 

Stödord: Plats, produkt, pris, påverkan, kundrelation 

 

Hur ofta handlar du i butiken? 

- Varför så sällan/ofta (beroende på svaret)? 

 

(Följdfrågor till de som har kommit in på att de har en kundrelation) 

Anser du att du har en relation med personalen butiken? 

Tycker du att den är bra eller dålig? 

- Varför? 

- Gynnar den dig? 

 

Exempelfrågor: 

Vad tycker du att butiken du handlar hos gör för att behålla dig som kund? 

Känner du att du blir behandlad på ett speciellt sätt? 

Vilka fördelar ser du med att ha en relation med en fysisk spelbutik? 

Spelar dessa fördelar in i ditt val av att köpa spelen på en fysisk butik? 

Varför? 

 

Tack för din medverkan! 

 


