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Förord 
Vi har skrivit denna uppsats åt Roupéz Profile Collection AB (Roupéz) på vårt 
eget initiativ. Vi valde Roupéz eftersom de ur ett kundrelationsperspektiv har 
ett modernt sätt att tänka och befinner sig i en bransch där konkurrensen är 
hård där aktivt arbete i relationerna är en förutsättning för att behålla kunderna. 
 
Vi vill tacka Tomas Persson, marknadschef på Roupéz för all tillgänglighet, 
diskussion, generositet med information samt viljan att hjälpa till. Vi vill också 
tacka vår handledare Bo Rundh som hjälpt oss med alla frågor och stött oss i 
form av konstruktiv kritik.  
 
Karlstad, januari 2009    
 
Johan Damberg & Marcus Nyström 
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Sammanfattning 
Det har inom området marknadsföring skett en förskjutning av fokus, från 
enbart aktioner i syfte att öka försäljningen till att företag i dag vill skapa en 
relation med sin kund. Tanken bygger på att företagen ur ett långsiktigt 
perspektiv ska vinna på att delta i relationen, även om relationen ibland medför 
ökade kostnader, andra uppoffringar och utbyten av bland annat känslig 
information. 
 
Vi har undersökt fenomenet genom att läsa litteratur inom området samt utfört 
en egen undersökning av Roupéz kunder där vi fått fram vilka faktorer som är 
viktiga för att en långsiktig relation ska existera. Vi har också haft tillgång till 
tidigare undersökningar som gjorts åt Roupéz.  
 
Roupéz är verksamma inom profil och presentreklambranschen. Deras mål är 
att på ett enkelt och rationellt sätt stärka kundens varumärke genom att 
fördjupa kundrelationen och öka teamkänslan hos personalen. Roupéz startades 
år 1989 och har kontor i Värnamo, Jönköping och Växjö. 
 
De faktorer som är viktiga vid skapandet och bibehållandet av en relation av 
affärskaraktär är enligt litteraturen, vår egen studie och de tidigare 
undersökningarna att företagen arbetar i interaktion. Interaktionen sker genom 
utbyte socialt, utbyte av information men även utbyte i processer så som 
produktion. Andra viktiga faktorer för att en relation ska kunna existera är tillit 
företagen emellan och att parterna är engagerade och kommunicerar i de 
processer som hör relationen till. Vi vill slutligen peka på att i ett föränderligt 
affärsklimat är det viktigt att underhålla relationen genom att arbeta kreativt och 
innovativt i de processer där företagen interagerar. 
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1. Inledning 

Inledningskapitlet ger en förklaring till varför vi skriver denna uppsats och en beskrivning av 
undersökningsobjekt samt den bransch i vilket företaget återfinns. 

 

1.1 Branschpresentation 

Reklambranschen omsatte enligt branschorganisation IRM (Institutet för 
Reklam- och Mediestatistik) över 63 miljarder kronor år 2007. Profil och 
reklamartiklar stod för 7,6 % av omsättningen vilket ungefär motsvarar 4,4 
miljarder kronor (IRM 2008). Antal företag med försäljning av profil och 
reklamartiklar är strax över 640 i Sverige (Market Manager 2008). Sveriges 
Branschförening för profil och reklamartiklar (SBPR) arbetar för att säkerställa 
en god etik och öka kvaliteten i processerna mellan det säljande och köpande 
företaget. För att få medlemskap i SBPR måste vissa kriterier uppfyllas gällande 
företagets kompetens, då detta fungerar som en kvalitetsstämpel finns det 
fördelar att vara medlem, vilket Roupéz är (SBPR 2008). Enligt 
branschföreningen blir det allt mer vanligt att beställarna väljer leverantörer 
som är auktoriserade av en officiell förening så som SBPR. Medlemmarna får 
tillgång till ett stort nätverk och möjlighet att delta i utbildningar som ordnas av 
SBPR. Branschföreningen sitter med i styrelsen för den europeiska 
motsvarigheten European Promotional Products Association (EPPA) och har 
därmed kontaktnät samt kunskap om den europeiska marknaden.  I övrigt 
samarbetar SBPR med IRM och Institutet mot mutor (IMM). Sammantaget får 
medlemmarna konkurrensfördelar gentemot ickemedlemmar (SBPR 2008). 
Branschen karaktäriseras av låga inträdesbarriärerna och hård konkurrens vilket 
gör det viktigt att alltid arbeta för att skapa fördelar gentemot sina 
konkurrenter. 

 

1.2 Företagspresentation 

Roupéz Profile Collction AB (Roupéz) registrerades år 1989 i Värnamo där de 
har sitt huvudkontor. De har även kontor i Jönköping och Växjö.  
Roupéz har ökat sin omsättning från 25 miljoner kronor år 2004 till 30 miljoner 
kronor år 2007 samma år hade de en soliditet på 24,66 %. Företaget har ökat 
antalet anställda från 10 personer till 13 personer under samma period 
(Affärsdata 2007).  
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Roupéz startades år 1986 som ett separat företag inom Roupéz- gruppen, de var 
då en av Sveriges ledande alpin- och klädsportbutiker. Tanken med ”nya” 
Roupéz var att möta företagens efterfrågan på kläder med reklamtryck då de 
insett vikten av att stärka företagens och deras varumärkes konkurrenskraft 
genom en förtydligande image. Roupéz har sedan starten utvecklats till ett 
komplett service och kunskapsföretag inom profil och reklamartiklar till företag 
och organisationer. Roupéz kunder återfinns till största delen i Mellansverige 
och i övriga Sverige, de har även ett mindre antal kunder internationellt. 
Roupéz mål är att på ett enkelt och rationellt sätt stärka kundens varumärke 
genom att fördjupa kundrelationen och öka teamkänslan hos kundens personal. 
Roupéz har med sina tjugo år i branschen sett att det blivit allt viktigare för 
företag att skilja sig från mängden eftersom mediebrus, ökad konkurrens och 
nya produkter skapar förvirring och otydlighet på marknaden. Roupéz erbjuder 
ett förtydligande genom sina produkter och tjänster. 
 
Roupéz arbetsätt 
Senaste trenden – för att stärka både sin egen men främst kundernas ställning 
på marknaden håller sig Roupéz ajour och försöker alltid hålla sig väl 
uppdaterade vad gäller trender på marknaden.  
 
Inledande möte - det inledande mötet syftar till att diskutera idéer. Antingen om 
kunden redan har en idé eller om kunden vill att Roupéz själva ska utveckla 
den.  
 
Syfte och idé - är den process som avgör resultatet, antingen om det sker direkt 
med företaget, dess marknadsbyrå eller om Roupéz själva tar ansvar för det. 
 
Presentation/ prover - innan konceptet är fastställt pressenteras det i form av 
skisser i pappersform eller digitalt. Finns möjlighet kan även fysiska prover 
skickas till kunden. 
 
Produktion och leverans – Roupéz väljer sina leverantörer med omsorg för att 
säkra sin kvalitetsprofil. De arbetar med leverantörer från såväl Sverige som 
Europa och Asien. Roupéz motto är rätt kvalitet till rätt pris med leverans i rätt 
tid. 
 
Uppföljning - nöjda kunder är viktigt för Roupéz. De gör därför en utvärdering 
av projektet tillsammans med kunden (Roupéz 2008). 
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1.3 Problemdiskussion 

Kundlojalitet och långsiktiga relationer blir allt viktigare, speciellt med tanke på 
den lågkonjunktur som tagit sin början. Lågkonjunkturen leder till ökad 
konkurrens på marknaden det blir då viktigare att skapa och vårda sina 
långsiktiga relationer eftersom det är svårare för en kund som har ett nära band 
till ett företag att byta leverantör. Vi tyckte därför att det var intressant att veta 
vilka faktorer hos ett företag som är viktiga för att skapa och behålla långsiktiga 
affärsrelationer. Roupéz är redan idag duktiga på att följa upp kvalitén i 
processer med sina kunder men då företaget utför undersökningar gjorda av 
konsulter har inte en noggrann analys stödd av litteratur och artiklar inom 
området gjorts. Då Roupéz redan tycks ha en bra relation till sina kunder kan 
det vara svårt att bidra med vad de kan göra för att förbättra sina kundrelationer 
ytterligare, men kan bli till hjälp för andra företag. 

 

1.4 Frågeställning 

• Vilka faktorer tycker kunder är viktiga vid skapandet och 
upprätthållandet av långsiktiga affärsrelationer? 

• Vilka faktorer hos Roupéz skapar långsiktiga affärsrelationer? 
• Hur stämmer faktorerna överens med teorin? 

 

1.5 Syfte 

Uppsatsen syftar till att med Roupéz som utgångspunkt öka förståelsen för 
vikten av långsiktiga affärsrelationer och påvisa vilka faktorer som skapar, 
utvecklar och upprätthåller långsiktiga affärsrelationer. 

 

1.5.1 Delsyften 

• Undersöka hur Roupéz uppfattas av sina kunder 
• Ta reda på vad som kännetecknar och utvecklar en långsiktig 

affärsrelation 
• Undersöka om Roupéz arbetar på ett sätt som stärker sina långsiktiga 

affärsrelationer 
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2. Metod 

I metodkapitlet beskrivs det sätt vi genomför vår uppsats på. Vi förklarar också den metod vi 
valt att använda oss av.   

 

2.1 Deduktiv ansats 

Uppsatsen bygger enligt Jacobsen (2002) på ett deduktivt arbetssätt eftersom 
den utgår från befintliga teorier och jämförs sedan med empirin. Innan 
enkätundersökningen påbörjades lästes litteratur och artiklar inom området 
relationsmarknadsföring för att enkätundersökningen skulle anpassas efter 
teorin. Sedan påbörjades undersökningen där vi samlade in information från 
Roupéz kunder för att få en komplett bild av företagets sätt att arbeta med sina 
kunder. 

 

2.2 Primärdata och sekundärdata 

Primärdata är enligt Jacobsen (2002) den information som forskaren själv 
samlat in och kan därför anpassas till ett specifikt syfte. Sekundärdata är 
information som tidigare samlats in och sammanställts av en annan forskare 
och för ett annat syfte. Informationen kan samlas in från exempelvis tidningar, 
journaler, konsult- och forskningsrapporter. Sekundärdata är kostnads- och 
tidseffektiva men kan vara inaktuella (Christensen et al. 2001). 
Uppsatsen bygger på både primär- och sekundärdata, primärdata blir i detta fall 
enkätundersökningen vilken är anpassad till undersökningens problem och ger 
information om hur relationerna till företaget ser ut. Sekundärdata i uppsatsen 
är den undersökning som tidigare gjorts av en konsultfirma åt Roupéz. 

 

2.3 Brevenkät 

Lekwall och Wahlbin (1987) menar att brevenkät som tillvägagångssätt lämpar 
sig bra vid en undersökning med större urval. Tillvägagångssättet har nackdelar 
i form av att processen tar lång tid från att skicka ut enkäter till att få svar. 
Bortfallet är stort och det är svårt att veta att rätt person fyllt i enkäten. I vårt 
fall är enkäten adresserad till den person på respektive företag som gör affärer 
med Roupéz, vi kan dock inte kontrollera ifall någon annan än den adresserade 
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personen fyllt i enkäten. En annan nackdel med brevenkät är att bortfallet 
brukar bli stort, detta kan enligt Lekwall och Wahlbin (1987) minskas genom att 
ha ett kort frågeformulär, påminnelser, belöningar, ytterligare ett sätt kan vara 
att ta personlig kontakt t.ex. genom telefon. Antalet respondenter har i detta fall 
ansetts för stort för att ringa till samtliga. Däremot har e-mail gått ut till dessa 
när enkäten var på ingång samt tre dagar efter att de fått enkäten skickades en 
påminnelse ut via e-mail. Ett personligt brev bifogades även som var signerat 
för att göra processen mer personlig. 

 

2.4 Undersökningen 

Enligt Lekvall och Wahlbin (1987) är detta en beskrivande undersökning 
eftersom den syftar till att beskriva vilka faktorer som påverkar en 
affärsrelation. Undersökningen blev utförd genom ett bedömningsurval d.v.s. 
undersökaren väljer enligt Lekwall och Wahlbin (1987) att utgå från vissa 
kriterier för undersökningsenheterna som på förhand kan bedömas särskilt 
intressanta för undersökningen. I vårt fall utgår undersökningen från ett 
kundregister över Roupéz 126 största kunder vilket motsvarar ungefär 10 % av 
företagets kundstock och 42 % av omsättningen, bland dessa återfinns också 
kunder med stor utvecklingspotential. Enkäter skickades ut till kunderna med 
frankerade svarskuvert, frågorna grundade sig på vad de tycker är viktigt för att 
uppnå en långsiktig affärsrelation. Enkäten omfattade tolv frågor varav två av 
dessa var öppna och de andra tio omfattade flervalsfrågor där respondenterna 
fick ta ställning till påståenden med svarsalternativen 1-6. Enkätundersökningen 
är till för att jämföra utifrån teorin hur Roupéz arbetar i sina relationer. De två 
öppna frågorna fanns för att respondenterna skulle få svara fritt på hur de ser  
på deras affärsrelation med Roupéz samt vilka faktorer kunderna tycker är 
viktiga. Svaren är sammanställda i Excel där vi har räknat ut medelvärden för att 
få fram hur företagets kunder ser på sin relation till Roupéz.  

 

2.5 Intensiv- och extensivuppläggning 

Vid undersökningen av Roupéz kundrelationer har en blandad uppläggning 
mellan intensiv- och extensivuppläggning valts eftersom 126 företag är att 
betrakta som många men är intensiv eftersom den är djupgående i de öppna 
frågorna. Frågorna är fokuserade kring faktorer som är viktiga för att skapa en 
stark affärsrelation. Eftersom vi undersöker 10 % av Roupéz kundstock kan vi 
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säga att den är generell för deras största kunder men inte för de mindre. En 
undersökning vilken är generell är positiv då det kan ses ett mönster för hur 
företaget uppfattas som med stor sannolikhet även kan sägas stämma överrens 
med vilka värderingar Roupéz kunder har i allmänhet. Detta leder till att vi får 
mer bredd och förståelse för vad kunderna har för relation till Roupéz och ger 
oss möjlighet att utifrån teorin se om företaget kan göra någonting annorlunda 
för att stärka sina relationer (Jacobsen 2002). 
 

2.6 Kvantitativ och kvalitativ undersökning 

Undersökningen är enligt Jacobsen (2002) kvantitativ eftersom informationen 
som samlats in kodats om till tal, den kvantitativa delen av undersökningen är 
de påståenden som har svarsalternativen 1-6. Undersökningen är även kvalitativ 
då två frågor i enkäten behandlade frågor där respondenterna fick fylla i med 
egna ord vad de ansåg viktigt vid skapandet av affärsrelationer. Orden har 
sedan analyserats genom att titta på vilka ord som förekommer flest gånger 
(Jacobsen 2002). 

 

2.7 Validitet och reliabilitet 

Enligt Jacobsen (2002) har en studie hög validitet om det som undersöks är det 
forskaren har för avsikt att undersöka. Undersökningen bedöms därför ha hög 
validitet eftersom vi avsåg att undersöka Roupéz långsiktiga affärsrelationer. 
Undersökningen är gjord på Roupéz största kunder vilka företaget hela tiden 
strävar efter att stärka den långsiktiga relationen med. Jacobsen (2002) anser att 
validitet också handlar om hur relevant undersökningen är d.v.s. kan det som 
undersökts representera hela populationen. I detta fall kan inte det vi undersökt 
överföras till samtliga av företagets kunder eftersom undersökningen enbart 
syftade till att undersöka företagets största kunder. Slutsatsen i denna uppsats 
leder till att Roupéz får reda på vilka punkter de behöver förbättra sig på och 
hur de ska jobba mot kunderna för att stärka kundrelationen vilket gör att 
uppsatsen får hög validitet. Enligt Jacobsen (2002) är studien reliabel om de 
undersökningar som gjorts skulle få likadana svar om någon annan gör samma 
undersökning. Studien i denna uppsats är reliabel däremot måste nämnas att det 
fanns ett bortfall på 31 % vid undersökningen. Om samma undersökning blir 
gjord igen och samtliga svarar kommer utfallet med stor sannolikhet bli samma 
som i vår undersökning, vilket leder till att vår studie är reliabel. 
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Påståendena i enkäten måste också kritiseras då de kan anses ledande genom att 
påståendena är starka. Kritiken får också representera de sex svarsalternativ 
som fanns vilket gjorde att respondenterna inte kunde lägga sig mitt emellan 
utan fick istället ta ställning. Företagen fick ta ställning vilket anses bra däremot 
kan resultaten bli missvisande, detta försökte vi undvika genom att bifoga två 
öppna frågor i brevenkäten där respondenterna fick uttrycka sig med egna ord. 

 

2.8 Avgränsningar 

Tomas Persson marknadschef på Roupéz föreslog att undersökningen skulle 
baseras på de 126 största kunderna till företaget. Urvalet ansågs intressant då 
företagen står för 42 % av Roupéz omsättning. Kunderna är av blandad storlek 
och återfinns i olika branscher på den svenska marknaden. En avgränsning 
gjordes i antalet frågor då vi ansåg att svarsfrekvensen skulle bli högre om 
frågorna rymdes på en sida. Tid och resurser är andra faktorer som påverkat 
uppsatsen då djupare studier av Roupéz och deras kunder hade gett en bättre 
bild över deras affärsrelationer. 

 

2.9 Litteraturinsamling 

Med litteratur avses, i forskarsammanhang, i stort sett allt tryckt material såsom 
böcker, artiklar, rapporter, uppsatser, essäer (Ejvegård 2003). 
 
Genom olika sökmetoder har adekvat litteratur sökts inom ämnet 
relationsmarknadsföring. Mestadel av litteraturen har lånats från Karlstads 
universitetsbibliotek, en del har fjärrlånats och artiklarna är från Emerald samt 
Business source premier där vi använt oss av sökord som business to business 
loyalty, loyalty of customers, relationship marketing, business relationships. Den 
litteratur som förekommit i intressanta artiklar har valts ut samt annan litteratur 
skriven av de författarna som förekommit i artiklarna.  
 



 13 

2.10 Källkritik 

Till uppsatsen har inte all litteratur inom området relationsmarknadsföring lästs, 
de författare som på något sett bidragit med något stort inom området valdes ut 
t.ex. namn som förekommit många gånger i vetenskapliga artiklar. Det får inte 
heller glömmas bort att internetsidor inte är vetenskapliga utan kan ändras 
dagligen d.v.s. informationen idag behöver inte stämma överrens men den som 
finns imorgon. 
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3. Teori 

I detta kapitel redogörs de teorier vi använt oss av i vår uppsats. Teorin knyts sedan ihop med 
vår empiri och de tidigare gjorda undersökningarna. 

 

3.1 Skillnaden mellan marknadsföring och relationsmarknadsföring 

För att få en uppfattning om vad relationsmarknadsföring är har vi valt att 
övergripande förklara begreppet marknadsföring. 
  

3.1.1 Marknadsför ing 

American Marketing Association definierar marknadsföring: 
 
”Marketing is an organizational function and a set of processes for creating, 
communicating, and delivering value to customers and for managing customer 
relationships in ways that benefit the organization and its stakeholders.” 
(American Marketing Association 2008) 
 
Marknadsföring handlar om att utföra alla processerna i försäljningen på ett 
medvetet sätt för att skapa ett utbyte med kunden. Marknadsföringens element 
har förenklats över tiden från tolv punkter till fyra. De fyra p:na är:  

• Produkt- produkten eller servicen som produceras 
• Pris- priset kunden får betala för den producerade produkten eller 

tjänsten 
• Promotion- promotion och kommunikations aktiviteter som har till 

syfte att marknadsföra produkten  
• Plats- där produkten produceras, lagerhålls och säljs 

 
Utifrån de fyra p:na skapar företagen en marknadsföringsstrategi. Internt mellan 
p:na är att föredra om de följer en röd tråd (Christopher, Payne & Ballantyne 
1991).  
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Marknadsföring eller transaktionsmarknadsföring fokuserar enligt Christopher, 
Payne & Ballantyne (1991) på: 

• Försäljning 
• Kortsiktighet 
• Mindre kundservice 
• Mindre kundengagemang 
• Mindre kundkontakt 
• Kvalitet är primärt produktionen 
• Produktens egenskaper 

Modellen nedan visar hur dessa påverkar varandra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Linkages between marketing, customer service and quality Christopher, Payne & 
Ballantyne (1991) 
 

3.1.2 Relat ionsmarknadsför ing 

Definition för relationsmarknadsföring lyder enligt Hougaard och Bjerre (2002):  
 
“Company behavior with the purpose of establishing, maintaining and 
developing competitive and profitable consumer relationship to the benefit of 
both parties.” (Hougaard och Bjerre 2002 s. 40) 
 
Ford, Gadde, Håkansson och Snehota (2003) beskriver hur företag integrerar 
och uppträder gentemot varandra i olika typer av relationer. De menar att varje 
företag är en kedja av relationer där kunder, leverantörer och andra intressenter 
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definierar verksamheten. Med detta sagt är det lätt att förstå varför ett företag 
får svårt att överleva utan affärsrelationer. I en relation får företag genom 
interaktion med andra företag tillgång till och utbyte av resurser. Relationer är 
unika sett till dess innehåll, dynamik och hur det involverar och påverkar 
företagen i relationen, det handlar till sist om att båda parter ska vinna på att 
ingå en relation (Ford, Gadde, Håkansson och Snehota 2003). 
 
Enligt Christopher, Payne och Ballantyne (1991) bestäms nivån på relationen 
bäst genom att mäta kundens och/eller segmentets behov och urskilja 
konkurrenternas prestationer. Kvaliteten säkras då företaget tar hänsyn till vad 
kunden efterfrågar. Den totala kvalitén i relationen ska genomsyra processerna 
inom företaget och framför allt de mänskliga elementen. En nära koppling 
mellan kvalitet, kundservice och marknadsföring skapar tydlig 
relationsmarknadsföring enligt författarna. 
 
Kvalitet 
Kvalitetskontroll har gått från att kontrollera den producerade produkten till att 
kontrollera hela processen d.v.s. variationen under själva processen. Kvalitet har 
därför gått från arbetsgolvet till produktutvecklingsavdelningen och 
distributionsavdelningen. Detta kräver ett nytt sätt att planera och tydligare 
kommunikation internt men också med kunden. Kvalitet från ett 
relationsmarknadsföringsperspektiv handlar om kundens upplevda totalkvalitet 
(Christopher, Payne och Ballantyne 1991). 
 
Kundservice 
Kundservice är ett begrepp med många förklaringar beroende på 
verksamhetens och branschens karaktär samt vilket band företaget har till sina 
kunder för att skapa långsiktiga relationer. Viktiga faktorer författarna tar upp är 
alla aktiviteter från första kundkontakt, processen till order, leverans och 
återkoppling efter köpet etc. Vidare är kundservice att hålla leverandstider och 
leverera det materialet kunden förväntar sig. Det kan också vara all typ av 
kommunikation med kunden men även reparation av varor som varit behäftade 
med fel. Kundservice kan ses som en process vilken avser tiden före transaktion 
under transaktionen och efter transaktionen (Christopher, Payne och Ballantyne 
1991).   
 
Till skillnad från vanlig marknadsföring/transaktionsmarknadsföring är enligt 
Christopher, Payne och Ballantyne (1991) relationsmarknadsföring mer inriktad 
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på långsiktighet med fokus att skapa återkommande kunder, hög kundservice, 
högt kundengagemang, mycket kundkontakt och kvalitet i alla processer. 
Relationsmarknadsföring kräver att företaget beaktar två p till, personer och 
processer. Enligt modellen uppstår kundservice i en integration mellan de sex 
p:na: produkt, pris, promotion, plats, personer och processer. Enligt författarna 
skapas relationsmarknadsföring då integration mellan marknadsföring, kvalitet 
och kundservice är mer tydlig. 
 
Modellen nedan visar hur marknadsföring, kvalitet och kundservice i integration 
skapar relationsmarknadsföring: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.  The relationship marketing orientation: bringing together customer service, quality 
and marketing Christopher, Payne och Ballantyne (1991) 
 
Relationsmarknadsföring fokuserar enligt Christopher, Payne och Ballantyne 
(1991) på: 

• Behålla befintliga kunder 
• Produktens nytta 
• Långsiktighet 
• Hög kundservice 
• Starkt kundengagemang 
• Mycket kundkontakt 
• Kvalitet ska finnas med i alla processer  

 
Enligt Donaldson och O´Toole (2007) är relationer synliga på det sättet 
organisationer interagerar och tar hand om efterfrågan av intressenter som de 
kommer i kontakt med. Vissa av dessa intressenter är relativt ointressanta 
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medan andra är betydligt mer viktiga dessa läggs mer vikt på. De viktigaste 
intressenterna är kunder, investerare, leverantörer och sist men inte minst de 
anställda inom företaget (Donaldson och O´Toole 2007) 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Behavioural spectrum of relations Jackson (1985) refererad i Donaldson och 
O´Toole (2007) 
 
Relationer kan enligt Ford, Gadde, Håkansson och Snehota (2003)  ses på 
något av dessa tre sätt: 

1. Relationen som en utrustning/verktyg 
2. Relationen som en tillgång 
3. Relationen som ett problem 

 
1. Relationen kan enligt författarna ses som ett verktyg ledaren kan använda sig 
av för att lösa olika problem. När företaget tittar på relationen utifrån ett 
ledarskapsperspektiv ses relationen som ett verktyg med vilket företaget kan 
använda sig av för att uppnå effektivitet och innovation. Verktyget påverkar 
inte enbart den nuvarande relationen till ett företag utan det kan även indirekt 
påverka relationen inom sitt nätverk. Författarna anser vidare att en relation är 
primär eftersom utan dem kan inte företaget komma åt de resurser eller erhålla 
utbudet de behöver för att lösa kundernas problem. Relationer kräver 
kontinuerliga investeringar från båda parter, ofta långsiktigt (Ford, Gadde, 
Håkansson och Snehota 2003).  
 
2. Relationer är sociala enheter där de möjliga fördelarna är väldigt beroende av 
engagemang mellan de olika parterna och graden av hur aktiva de är att reagera, 
tillämpa, lära, och investera. Relationer är en tillgång som binder samman 
tillgångar i ett företag till ett ekonomiskt värde. Relationer värdesätts efter hur 
mycket avkastning företaget tror att de ska få ut av relationens investering. 
En nuvarande relation är resultatet av föregående investeringar både medvetna 
och omedvetna. Det är osannolikt att företaget vet vilka kostnader relationerna 
medfört. Eftersom relationer är tillgångar är det minst lika viktigt att undersöka 

Transaktion Upprep. transaktioner Påbörjad relation Utökad relation 

Litet engagemang Mycket engagemang 
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och styra över dem lika försiktigt som andra tillgångar (Ford, Gadde, 
Håkansson och Snehota 2003).  
 
3. Författarna pekar också på att relationer kan vara svåra att hantera och 
involverar alltid nuvarande eller potentiella problem, detta gör det svårt att styra 
sitt företag då de begränsar möjligheterna att agera självständigt eller endast mot 
deras egna mål. Det existerar också stora problem vilka inte alltid kan lösas utan 
som företaget måste leva med. Stora problem kan beröra skillnader i 
förväntningar eller syftet med relationen och dess effekter på 
medkontrahentens relationer. Många problem uppstår genom att relationer är 
en viktig källa till förändring. Vidare anser Ford, Gadde, Håkansson och 
Snehota (2003) att det är svårt att styra i affärsrelationer eftersom en del företag 
måste arbeta med ett fåtal kunder som står för största delen av omsättningen, 
gör företaget fel i en enda av dessa kan det få förödande konsekvenser i form 
av stora inkomstbortfall därför måste företagen vårda relationerna väl. Det 
finns alltid viktiga projekt som kommer påverka de nuvarande och kommande 
relationerna. Relationen kan då bli lidande i någon av följande aspekter, 
ekonomiskt, tekniskt, personligt eller så har den stor betydelse för framtiden 
och kräver extra omtanke antingen genom att utveckla den eller minska den 
(Ford, Gadde, Håkansson och Snehota 2003). I en relation är det enligt 
Donaldson och O´Toole (2007) viktigt att känna till de negativa sidorna i en 
relation. Relationen är inte ett enkelt verktyg som löser alla problem, istället 
borde företagen se en relation som ett nödvändigt verktyg som måste ses med 
omsorg och hänsyn till dess kostnader och problem de medför (Donaldson och 
O´Toole 2007). 

 

3.2 Varför skapas långsiktiga affärsrelationer? 

Den globala konkurrensen har enligt författarna Metcalf, Frear och Krishnan 
(1992) gjort att företag i allt större utsträckning samarbetar i syfte att producera 
kvalitativa produkter och tjänster på ett effektivt sett. Samarbetet kring 
kostnadseffektiviseringen är ofta relationsinriktad och företagen utvecklar 
ständigt teknologin för att underlätta denna typ av samarbete. Ett exempel på 
detta är Just in time där förutsättningen är att samarbetet fungerar på ett bra 
sätt. Ett annat exempel kan vara samarbete kring produktutveckling för att 
skräddarsy produkten eller informationssystemet. 
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Porter (1980) argumenterar för att det finns två sätt att skapa 
konkurrensfördelar, lågkostnadsstrategi eller att erbjuda något unikt som skapar 
mervärde. Enligt Metcalf, Frear och Krishnan (1992) skapas mervärde genom 
att bygga en relation utifrån långsiktig lojalitet och på det sättet skapa kvalitet. 
Donaldson och O´Toole (2007) anser det viktigt att utveckla nära relationer 
med kunderna och lösa deras problem på ett bättre sätt än konkurrenterna. En 
klassisk studie som Reichheld och Sasser (1990) gjorde visade på att en ökning 
med 5 % på kunder som återvänder genererar en nettoökning mellan 20-125 %. 
En liknande undersökning gjord av Ndubisi och Wah (2005) visade också på att 
kostnaderna för att hitta en ny kund är fem till sex gånger så hög som att ha en 
lojal kund. Företagen har idag insett att de måste knyta an kunderna till hjärtat 
av företaget för att söka och skapa en långsiktig relation som är gemensamt 
fördelaktig och lönsam (Donaldson och O´Toole 2007). 
 

3.3 Faktorer som underlättar skapandet av en långsiktig affärsrelation 

Metcalf, Frear och Krishnan (1992) menar att behovet av att utveckla och 
behålla affärsrelationer har fått företag att söka svaren på vilka faktorer som 
skapar en nära relation mellan köpare och säljare. Många studier har gjorts i 
försök att förklara användbara koncept och modeller som fokuserar på nära 
och interaktiva förhållanden mellan köpare och säljare. Enligt Metcalf, Frear 
och Krishnan (1992) är European IMP Groups model den mest framstående då 
det gäller problematiken kring relationen mellan köpare och säljare. 
 

3.3.1 Interaktion 

IMP Gruppen (1982) anser att det finns fyra element i utbytet mellan köpare 
och säljare. Elementen är produkt eller service, kapital, information och 
socialitet, större utbyten av dessa leder till ökat ansvar gentemot varandra. Här 
igenom är utvecklingen av en relation enligt Metcalf, Frear och Krishnan (1992)  
mellan köpare och säljare en funktion av de tre processerna:  
 

• Utbyte 
• Samarbete 
• Anpassning  
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Produktutbyte 
Utbytet av produkter ger kraften för köpare- och säljareinteraktionen där 
produktutbytets karaktär har en stor effekt på interaktionsprocessen, vilken 
utvecklas mellan de två parterna. Det finns olika karaktärer av produktutbyte 
enligt Metcalf, Frear och Krishnan (1992) exempelvis: graden av 
standardisering, hur viktigt köpet är, frekvensen av transaktioner, och hur viktig 
produkten är. Tyngdpunkten i artikeln är enligt författarna aspekten för vikten 
av produktutbytet. 
 
Metcalf, Frear och Krishnan (1992) definierar vikten av en produkt på en 
business marknad som:  
 
”förståelsen av hur viktig produkten är beror på den grad till vilken den 
köpande organisationen länkar köpet till att organisationens mål uppnås”. 
 
Informationsutbyte 
Enligt Industrial Marketing and Purchasing Project Group och Håkansson 
(1982) är komplexiteten i produkten eller i de processer där samarbete existerar 
avgörande för storleken på informationsutbytet. En komplex produkt kräver 
mer informationsutbyte och en mindre komplex produkt kräver mindre 
informationsutbyte. Storleken på informationsutbytet kan också knyta an till 
över hur lång tid informationsutbytet fortgår. En längre tid innebär ett större 
informationsutbyte och en kortare tid innebär ett mindre informationsutbyte. I 
vissa fall då en samarbetsprocess behandlar en komplex produkt kan 
informationsutbytet ske under månader till och med år (Metcalf, Frear och 
Krishnan 1992). 
 
Socialt utbyte 
Socialt utbyte uppstår då köpande och säljande företag på ett personligt sätt har 
en relation. Socialt utbyte ökar chansen till en långsiktig relation mellan 
köpande och säljande företag då de bryter ner kommunikationsbarriärer. 
Relationer av denna typ ökar också graden av tillit företagen emellan, detta 
reducerar också den risk som uppstår i affärssammanhang (Metcalf, Frear och 
Krishnan 1992). 
 
Samarbete 
Enligt IMP Group (1982) är samarbete en produkt av det utbyte som 
förekommit mellan ett köpande och ett säljande företag. Detta resulterar i att 
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representanter från den köpande och säljande organisationen som interagerar 
över tid kommer fram till ett gemensamt förhållningssätt till varandra. 
Dessutom har det visat sig att parterna ofta vill behålla relationer som är 
gemensamt vinstgivande (Metcalf, Frear och Krishnan 1992).  
 
 
Anpassning 
Anpassning är ytterligare ett steg i en nära relation mellan köpande och säljande 
företag. Det handlar om att investera i relationen. Vad företagen investerar i kan 
se olika ut, t.ex. kan det röra sig om informationssystem, inventariestyrning, 
produkter eller processteknologi. För att en sådan relation ska säkerställas och 
utvecklas krävs att båda företagen engagerar sig genom att lägga ned tid och 
kapital (Metcalf, Frear och Krishnan 1992). 
 
Interaktionsmodellen 
 

 
 
Figur 4. Proposed Teoretical Model Metcalf Frear och Krishnan (1992) 
 
Informations- och socialt utbyte och samarbete 
Metcalf, Frear och Krishnan (1992) grundar sin modell efter IMP Group model 
där samarbete är en produkt av utbytesepisoder. Ett fortsatt utbyte av teknisk 
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och kommersiell information skapar tillit, detta ökar samarbetet mellan 
parterna. För att skapa en positiv atmosfär där samarbetet kan utvecklas måste 
alla parter ta tillvara på varje tillfälle att stärka den personliga relationen 
(Metcalf, Frear och Krishnan 1992). 
 
 
Samarbete och anpassning 
Parterna som samarbetar är ofta villiga att göra gemensamma insatser för att 
hitta den optimala lösningen till problem. Till exempel kan ingenjörer från båda 
företagen arbeta som ett team för att skapa en ny produkt eller funktion som är 
till fördel för båda parter. En sådan investering stärker enligt författarna 
samarbetet och där med ökar även graden av anpassning (Metcalf, Frear och 
Krishnan 1992). 
 
Vikten av produkten och anpassning 
Författarna anser att anpassning är en funktion av produktens karaktär och att 
utbytet av en viktig produkt leder till höga omställningskostnader på kort sikt 
men på lång sikt är anpassning något som företagen kan utveckla och göra till 
något större än vad ett företag kunnat göra själv (Metcalf, Frear och Krishnan 
1992).  
 
Informationsutbyte och anpassning 
Enligt författarna stödjer föregående studier utbytet av att teknisk information 
inte bara hjälpa till att skapa en atmosfär som stödjer samarbete utan också 
utvecklingen av samproduktion och samarbete kring planering av 
produktionen. Informationsutbyte underlättar anpassningen mellan de två 
parterna (Metcalf, Frear och Krishnan 1992). 
 
Litteraturen inom marknadsföring har enligt författaren Ndubisi (2007) funnit 
huvudfaktorer som stödjer och gör relationsmarknadsföring möjlig, så som tillit 
engagemang, konflikthantering och kommunikation eller att dela 
affärshemligheter.  
 

3.3.2 Innovat ion 

Innovation betyder enligt Ridderstråle och Nordström (1999) skapandet av 
något nytt, något som inte redan finns att tillgå eller skåda. Författarna menar 
att i en värld av överutbud är det viktigt att företagen experimenterar i alla 
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processer och att företag idag bör ta risker för att våga vinna och inte straffa de 
som försöker men misslyckas. Företag ska fungera som en idéfabrik. 
Författarna menar på att i fråga om hur ett företag bör vara innovativt för att 
stå sig i detta överutbud:  
 
“Innovation berör varenda aspekt av företagets verksamhet – administrativ 
innovation, marknadsföringsinnovationer, finansinnovationer, 
designinnovationer, personalinnovationer och serviceinnovationer. Att satsa på 
total innovation kräver därför att man tänker igenom varenda liten aspekt av 
hur företaget arbetar.” (Ridderstråle och Nordström 1999 s. 153) 
 
En av dessa processer författarna syftar på är för hur företagen vårdar sina 
relationer. Processerna ska tänkas igenom, vara flexibla och innovativa. 
Författarna pekar också på att det är viktigt för företagen att vara tydliga med 
sin information och framför allt ska företagen överinformera. Då företaget visar 
vilja att ingå en relation med ett annat företag bör de visa interesse på ett tydligt 
sätt upprepade gånger så att det adresserade företaget verkligen förstår vad de 
menar. Som redan nämnts ska informationen vara utformad på ett tydligt sätt 
men den ska enligt författarna dessutom vara innovativ (Ridderstråle och 
Nordström 1999). 
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4. Tidigare enkätundersökning 

I detta kapitel återgers svaren från de tidigare undersökningarna som är gjorda åt Roupéz. 

 
Roupéz har låtit genomföra en kundundersökning i syfte att mäta kvalitén i sina 
kundrelationer. Kundundersökningen omfattade 75 respondenter under åren 
2003, 2005 och 2008. Urvalet var slumpmässigt tagit ur kundregistret. I 
undersökningen har Roupéz kunder tagit ställning till ett antal påståenden där 
de graderat sina svar mellan 1 och 6 (avrundats 0,25 i texten). Påståendena har 
vi sedan sammanställt genom att räkna ut medelvärde för varje år. Samma enkät 
har skickats ut under samtliga år för att Roupéz ska kunna jämföra resultaten 
och göra eventuella förbättringar. Samtliga undersökningar gjordes av Jan-Bert 
Wissö, EnoTech. 
 
Tillgänglighet och marknadsservice 
Enligt undersökningen tyckte Roupéz kunder att tillgängligheten före inköp var 
bra. Tillgänglighet och marknadsservice exempelvis offertgivning, tillgivning av 
provmaterial etc. har fått omdömet 5 av 6 för varje år. 
 
Marknadsservice efter order 
Roupéz kunder tycker att kommunikationen efter köpet t.ex. ändringar, 
leveransbesked etc. fungerar mycket bra. Respondenterna har gett omdömet 5 
av 6 samtliga år. 
 
Personlig kontakt 
Roupéz kunder tyckte enligt undersökningen att den personliga kontakten med 
företaget var mycket bra. Respondenterna har gett omdömet 5,5 av 6 år 2003 
och 2008. År 2005 gav respondenterna däremot omdömet 5,25 av 6. 
 
Kunnande och kompetens 
Roupéz kompetens uppfattades enligt undersökningen som hög, då 
respondenterna gav omdömet 5,25 av 6 år 2003 och 5 av 6 år 2005 och 2008. 
 
Leveransberedskap 
Roupéz hade enligt undersökningen en hög grad av leveransberedskap. 
Respondenterna gav omdömet 5 av 6 samtliga år. 
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Leveranssäkerhet 
Undersökningen visade på att Roupéz hade en hög leveranssäkerhet. 
Respondenterna gav omdömet 4,75 av 6 år 2003 och 2005. År 2008 fick 
Roupéz omdömet 5 av 6. 
 
Kvalitet 
Roupéz kunder ansåg i undersökningen att Roupéz höll en hög kvalitet. 
Respondenterna gav omdömet 5 av 6 2003 samt 4,75 av 6 år 2005 och 2008. 
 
Marknadsföringsmaterial 
Roupéz kunder tyckte att kataloger, utställningar etc. var bra. Respondenterna 
gav omdömet 5 av 6 samtliga år. 
 
Produkter och produktdesign 
Roupéz var enligt undersökningen duktiga på att ta fram rätt produkter med en 
design som ligger i tiden. Respondenterna gav omdömet 5 av 6 år 2003 och 
2005. År 2008 gav respondenterna 4,5 av 6 i omdöme.  
 
Hemsida 
Roupéz hemsida är godkänd enligt undersökningen, svaren avviker dock då 1/3 
av respondenterna under samtliga år valt att inte svara på frågan. 
Respondenterna gav omdömet 4, 25 av 6 år 2003, 4 av 6 år 2005 och 2008. 
 
Prisläge 
Roupéz prisläge fick en något lägre omdöme än övriga faktorer i 
undersökningen. Respondenterna gav omdömet 4 av 6 år 2003, 4,25 år 2005 
och 4 av 6 år 2008. 
 
Reklamationshantering 
De som hade erfarenhet av reklamationer tyckte att de sköttes på ett bra sätt. 
Undersökningen visar att 1/3 av respondenterna inte svarat på denna fråga. 
Respondenterna gav omdömet 4,75 av 6 år 2003, 4,5 av 6 år 2005 och 4,75 av 6 
år 2008.  
 
Kundtillfredsställelse 
I allmänhet är Roupéz kunder mycket tillfredställda med Roupéz som 
leverantör. Respondenterna gav omdömet 5 av 6 samtliga år. 
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Omdöme jämfört med konkurrenter 
Undersökningen visar att de svarande har med majoritet graderat sig med en 
femma. Respondenterna gav omdömet 4,75 av 6 år 2003 och 2005 samt 4,5 av 
6 år 2008. 
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5. Empiri 

Empirikapitlet är en sammanställning av den undersökning vi gjort för att reda ut vad 
Roupéz kunder tycker om företagets sätt att arbeta ur ett relationsperspektiv.   

 

5.1 Brevenkät 

Undersökningen sändes ut till Roupéz 126 största kunder. Svarsfrekvensen blev 
69 % då 87 företag av de tillfrågade företagen svarade på undersökningen. 
Svarsfrekvensen får anses bra med anledning av att svarsperioden var kort och 
att företagen kring jul ofta har mycket att göra, dessutom inkom 7 svar i 
efterhand vilka har utelämnats i sammanställningen. En annan anledning till 
varför en del företag inte svarade kan vara den finanskris som råder. Svaren har 
sedan sammanställts separat i Excel där vi sammanfattningsvis kan konstatera 
att Roupéz fått bra omdömen. I diagrammet nedan visas en sammanfattad bild 
över hur respondenterna graderat påståendena, detta följs av en kortfattad 
förklaring av varje påstående. 
 

 
 
Diagram 1. Kundernas omdöme om Roupéz Damberg och Nystöm (2009) 
 
1. Roupéz utbud av produkter och service är tillfredsställande? 
Roupéz utbud av produkter och service är mycket tillfredsställande då de fått 
omdömet 5 av 6.  
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2. Kvalitén på Roupéz produkter är bra i förhållande till priset? 
Roupéz kunder anser att kvalitén i förhållande till priset på produkten är bra 
och ger omdömet 4,5 av 6. 
 
3. Roupéz leveranssäkerhet är tillfredsställande (vad gäller leveranstid och rätt beställning)? 
Kunderna har skilda meningar då ett fåtal tycker att leveranssäkerheten är dålig 
eller medel, de flesta företag ger Roupéz mycket högt omdöme vilket i 
slutändan hamnar på 4,75 av 6. 
 
4. Roupéz hemsida fyller de funktioner ni söker? 
10 av respondenterna valde att inte svara på detta påstående. De som svarade 
tyckte att hemsidan var relativt bra, omdöme 4 av 6. Det var ett antal kunder 
som skrev till att de inte använde hemsidan eller att de inte ens hade varit inne 
på den. 
 
5. Roupéz bemöter Er bra i telefon och vid personliga möten? 
Kunderna anser att Roupéz bemöter dem väldigt bra vid personliga möten samt 
i telefon då de får 5,25 av 6 i omdöme. Roupéz har även fått bra kritik i detta 
avseende på de öppna frågorna.  
 
6. Roupéz har för få kundbesök? 
Respondenterna tycker inte att Roupéz har för få kundbesök utan omdömet 
hamnar på 2,5 av 6. Däremot vet vi inte om de tycker besöken är för många 
utan svarandena har enbart tagit ställning till ifall Roupéz gör för få kundbesök 
vilket de inte tycker att Roupéz gör.  
 
7. Roupéz kundengagemang är tillräckligt? (kundträffar, events, mässor etc.) 
Kunderna är nöjda med det kundengagemang som Roupéz ger då omdömet 
hamnar på 4,25 av 6. Detta avspeglar också svaren i de öppna frågorna där 
kunderna tycker att detta är en viktig punkt som Roupéz sköter bra. 
 
8. Roupéz är engagerade i processen före köp? 
Kunderna ger 4,75 av 6 i omdöme vilket indikerar att Roupéz är engagerade i 
processen före köp. Även detta stämmer bra överens med vad respondenterna 
skrivit i de öppna frågorna. 
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9. Roupéz ger återkoppling efter köp? 
Undersökningen visar också på att Roupéz ger återkoppling efter köp eftersom 
de får 4,25 i omdöme av 6. Detta kan också uttydas i de öppna frågorna där 
kunderna tycker att återkoppling efter köp är viktigt.  
 
10. Relationen med Roupéz utvecklas fortfarande? 
De responderande kunderna tycker att deras relation med Roupéz fortfarande 
utvecklas på ett bra sätt då de ger omdömet 4,5 av 6.  
 

5.2 Öppna frågor 

Vi valde att utforma två öppna frågor där respondenterna fick skriva vad de 
tyckte med egna ord. Första frågan var, (a) vad anser Ni är viktigt i en 
affärsrelation och andra frågan var, (b) vad anser Ni saknas i er relation med 
Roupéz? Svaren på dessa frågor är tänkta att poängtera och fylla ut påståenden 
vi gör i vår analysdel. Svaren i sin helhet återfinns i bilaga 4.  
 
Övergripande är det tillit, engagemang, förtroende, tillit och kommunikation 
som är viktiga faktorer i en affärsrelation, vilket respondenterna också tyckte 
Roupéz levererade. Det bilaga 4 inte visar är att pilar ibland gjordes från svar a 
till svar b och tvärt om. Dessutom har majoriteten skrivit att de inte saknar 
något i relationen med Roupéz. Kritiken Roupéz fick var till vissa delar 
kontroversiell då en del kunder tyckte att just samma faktor var Roupéz styrka. 
Det gäller främst leveranstider och leveranssäkerhet.  
 
Roupéz kunder tycker det är viktig med kreativitet, flexibilitet och förmågan att 
ge kunden förslag på produkter som passar just dom. En förutsättning för att 
Roupéz ska kunna uppfylla detta och skaffa denna förmåga är något som 
kunderna tycker är viktigt i relationen nämligen den personliga kontakten. En 
annan viktig faktor som kan utläsas av de öppna frågorna är att priset på 
Roupéz produkter inte är något kunden tycker är primärt, det är snarare 
kvaliteten på produkterna som har betydelse. 
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6. Analys 

Analyskapitlet kopplar samman teori, tidigare undersökningar och empiri för att se hur dessa 
stämmer överens och om Roupéz arbetar med sina kunder enligt teorin.  

 

6.1 Vad kännetecknar och utvecklar en långsiktig affärsrelation? 

Begreppet långsiktig affärsrelation kan ses synonymt med en förlängning av ett 
aktivt arbete med relationsmarknadsföring. Enligt Christopher, Payne och 
Ballantyne (1991) är relationsmarknadsföring ett mer långsiktigt sätt att tänka 
där kostnaderna och engagemanget i inledningsfasen kan vara påfrestande men 
att båda parterna långsiktigt vinner på relationen. Marknadsföring är däremot 
mer kortsiktig med fokus på ökad försäljning under kortare tid och med lite 
engagemang i kundprocesserna.  
 
Skillnader mellan marknadsföring och relationsmarknadsföring (Christopher, 
Payne och Ballantyne 1991):  
 

Marknadsföring  Relationsmarknadsföring 
Försäljning Behålla befintliga kunder 
Kortsiktighet Långsiktighet 
Lite kundservice Mycket kundservice 
Lite kundengagemang Mycket kundengagemang 
Lite kundkontakt Mycket kundkontakt 
Kvalitet är primärt i produktionen Kvalitet i alla processer 
Produktens egenskaper Produktens nytta 

 
Tabell 1. Christopher, Payne och Ballantyne (1991) 
 
Ndubisi (2007) hävdar att han funnit en del av de huvudfaktorer som stödjer 
och gör relationsmarknadsföring möjlig, han anser att faktorerna tillit, 
engagemang, konflikthantering och kommunikation eller att dela 
affärshemligheter är viktiga för att upprätthålla en bra relation. Vidare är det 
viktigt med produkt-, informations- och socialtutbyte. Utbyten i interaktion 
med samarbete och anpassning leder enligt Metcalf, Frear och Krishnan (1992) 
till en starkare relation företagen emellan. Faktorerna stämmer bra överens med 
vad Roupéz kunder ansåg viktigt i en affärsrelation. Ord som tillit, engagemang, 
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förtroende, kreativitet och kommunikation förekom ofta i vår undersökning 
och ett liknande mönster upptäcktes också i de tidigare undersökningarna. 
 
När litteraturen inom området relationsmarknadsföring och lojalitet studerades 
fann vi att författarna i mångt och mycket använder samma källor och de flesta 
kommer därför fram till liknande modeller och slutsatser. Vi tycker att ett 
perspektiv som kommit i skymundan är innovation som är viktigt i ett 
föränderligt affärsklimat. Innovation betyder skapandet av något nytt, något 
som inte redan finns att tillgå eller skåda. Ridderstråle och Nordström (1999) 
anser att det i en värld av överutbud är viktigt att experimentera och vara 
innovativ i alla processer och att företag idag bör ta risker för att våga vinna och 
inte straffa de som försöker men misslyckas.  
 
“Innovation berör varenda aspekt av företagets verksamhet – administrativ 
innovation, marknadsföringsinnovationer, finansinnovationer, 
designinnovationer, personalinnovationer och serviceinnovationer. Att satsa på 
total innovation kräver därför att man tänker igenom varenda liten aspekt av 
hur företaget arbetar.” (Ridderstråle och Nordström 1999 s. 153) 
 
En av dessa processer är hur företagen vårdar sina relationer, processerna ska 
tänkas igenom, vara flexibla och innovativa. En annan viktig aspekt författarna 
pekar på är att vara tydlig med sin information till kunden. Enligt Ridderstråle 
och Nordström (1999) är det viktigt att vara tydlig men framförallt ska företaget 
överinformera. När ett företag visar vilja att ingå en relation med ett annat 
företag bör de visa intresse på ett tydligt sätt upprepade gånger så att den 
adresserade kunden verkligen förstår budskapet. Ett exempel på ett tydligt 
budskap i Roupéz fall att upprätthålla en relation är att visa engagemang i 
processerna före och efter köp. Det ska dessutom framföras på ett innovativt 
sätt.  
 

6.2  Varför skapas långsiktiga affärsrelationer? 

Den globala konkurrensen har enligt Metcalf, Frear och Krishnan (1992) gjort 
att företag i allt större utsträckning samarbetar i syfte att producera kvalitativa 
produkter och tjänster på ett effektivt sett. Samarbetet kring 
kostnadseffektiviseringen är ofta relationsinriktad och företagen utvecklar 
ständigt teknologin för att underlätta samarbetet. Ett exempel på detta är Just in 
time där förutsättningen är att samarbetet fungerar bra i samtliga processer. Ett 
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annat exempel kan vara samarbete kring produktutveckling för att skräddarsy 
produkten eller informationssystemet. 
 
En klassisk studie som Reichheld och Sasser (1990) gjorde visade på att en 
ökning med 5 % av kunder som återvänder genererar en nettoökning mellan 
20-125 %. En liknande undersökning gjord av Ndubisi och Wah (2005) visade 
också på att kostnaderna för att hitta en ny kund är fem till sex gånger så hög 
som att behålla en redan befintlig kund. Företagen har idag insett att de måste 
knyta an kunderna till hjärtat av företaget för att söka och skapa en långsiktig 
relation som är gemensamt fördelaktig och lönsam (Donaldson och O´Toole 
2007). Företag skapar då konkurrensfördelar genom att bygga starka band med 
sina kunder eftersom ett starkare band innebär att kunden får svårare att byta 
leverantör. Långsiktiga affärsrelationer leder också till att en nöjd kund kan 
rekommendera andra företag att ingå en relation med företaget.  
 
När ett företag tittar på en relation utifrån ett ledarskapsperspektiv ses den som 
ett verktyg med vilket företaget kan använda sig av för att uppnå effektivitet 
och innovation (Ford, Gadde, Håkansson och Snehota 2003). Verktyget 
påverkar inte enbart den nuvarande relationen till ett företag utan det kan även 
indirekt påverka relationen inom sitt nätverk. Författarna menar också att det 
oftast är ett fåtal kunder som står för största delen av omsättningen i ett företag, 
därför ska relationer vårdas väl. Skulle en av de viktiga relationerna bli lidande 
kan företaget drabbas av ett stort inkomstbortfall (Ford, Gadde, Håkansson 
och Snehota 2003). Det är därför viktigt att Roupéz utvärderar sina relationer 
genom att göra regelbundna undersökningar. Vår undersökning visade på att 
kunderna var mycket nöjda med Roupéz överlag och att de fortfarande ansåg 
att relationen till företaget utvecklades. 
 

6.3 Arbetar Roupéz på ett sätt som stärker sina långsiktiga 
affärsrelationer? 

Roupéz har en tydlig agenda då det gäller relationsmarknadsföring. Denna 
tillsynliggörs på Roupéz hemsida där det tydligt står hur de arbetar gentemot 
sina kunder (Roupéz 2008).  
 
Roupéz kunder tycker sig enligt vår egen undersökning och i enighet med 
tidigare undersökningar vara ett företag som värnar om kunderna. Vi kan avläsa 
en genomgående positiv inställning till Roupéz i undersökningarna. Kunderna 
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gav företaget bra omdöme på de flesta påståendena och skrev i allmänhet bra 
saker på de öppna frågorna om deras relation med Roupéz. Det vi kan urskilja 
är att orden tillit, engagemang, förtroende och kommunikation ständigt 
förekom i de öppna frågorna vilket även Ndubisi (2007) ansåg var viktiga 
faktorer för att stärka en långsiktig affärsrelation. 
 
Roupéz arbetar i interaktion med sina kunder. På deras hemsida (Roupéz 2008) 
utrycker företaget interaktionen i olika steg. Första steget är ett inledande möte 
där Roupéz träffar kunden och diskuterar syfte och idé kring det kunden vill ha 
och åstadkomma med produkten. Roupéz presenterar sedan olika lösningar för 
kunden genom att de skickar ut prover eller låter kunden komma till deras 
kontor/showroom för att presentera lösningen. Nästa steg är produktion för att 
sedan leverera varan till kunden. När leveransen skett gör Roupéz en 
uppföljning genom att ta kontakt med kunden för att se om produkten är 
tillfredställande och att den fyller sitt syfte. Roupéz arbetssätt stämmer bra 
överens med vad Metcalf, Frear och Krishnan (1992) anser om informations- 
och socialt utbyte. De samarbetar också genom att tillsammans diskutera med 
kunden för att sedan komma fram till en produkt som är skräddarsydd efter 
dennes behov. Enligt Christopher, Payne & Ballantyne (1991) skapar Roupéz 
på detta sätt kvalitet i alla processer. Roupéz kunder tycker enligt vår 
undersökning och de tidigare undersökningarna att Roupéz har stort 
kundengagemang, hög service, mycket kundkontakt och att de är måna om att 
produkten ska vara kunden till nytta.  
 
Porter (1980) menar att det finns två sätt att skapa konkurrensfördelar, 
lågkostnadsstrategi eller att erbjuda kunden något unikt som skapar mervärde. 
Genom undersökningen kan vi konstatera att Roupéz är ett företag som skapar 
konkurrensfördelar genom att skapa ett mervärde för kunden. Mervärde skapar 
Roupéz genom att se till kundens intresse, vara engagerade i processen före 
köp, ha en bra kontakt med kunden i såväl telefon som vid personliga möten. 
Företaget får även bra omdömen vad gäller leveranssäkerhet och på att ge 
återkoppling efter köp. Alla faktorerna Roupéz fått bra omdöme på i 
undersökningen anser Christopher, Payne och Ballantyne (1991) är viktiga för 
att skapa en långsiktig affärsrelation. Undersökningen visar också på att Roupéz 
har en hög kompetens då de fått goda omdömen på de påståenden som berör 
området kompetens, det har även påpekats i de öppna frågorna och i tidigare 
undersökningar. 
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7. Slutsats  

I detta kapitel redogörs för de slutsatser vi kommit fram till.  

 
Syftet med vår uppsats är att med Roupéz som undersökningsobjekt, tidigare 
gjorda undersökningar och teori öka förståelsen för långsiktiga affärsrelationer 
och visa på vilka faktorer som skapar, upprätthåller och utvecklar en sådan 
relation.  
 

7.1 Vad kännetecknar och utvecklar en långsiktig affärsrelation i 
allmänhet och hos Roupéz? 

Den viktigaste faktorn för att skapa, upprätthålla och utveckla långsiktiga 
affärsrelationer är tillit. Tillit uppnås genom att vara engagerad och kreativ i alla 
processer med kund, vara tydlig i sin kommunikation, leverera rätt produkt i 
rätt tid. Dessutom bör företaget ge återkoppling till kunden för att stämma av 
att produkten uppfyller dess syfte. En annan faktor som skapar tillit är kvalitet. 
Kvalitet ska finnas med i samtliga processer och i själva produkten. Vidare är 
produkt-, informations- och socialtutbyte viktigt. Utbyten i interaktion med 
samarbete och anpassning leder till en starkare relation företagen emellan. 
Faktorerna stämmer bra överens med vad Roupéz kunder ansåg viktigt i en 
affärsrelation. Utbyten sker genom kommunikation, personlig kontakt och 
engagemang i de olika kundprocesserna. Samarbete och slutligen anpassning 
sker i form av flexibilitet i service- och produktionsprocesserna. Roupéz skapar 
en service och/eller en produkt som är unik och anpassad efter kundens behov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Proposed Teoretical Model Metcalf Frear och Krishnan (1992) omarbetad av 
Damberg och Nyström (2009) 



 36 

Figur 5 visar att innovation i och mellan processerna utbyten, samarbete samt 
anpassning är en förutsättning för att möta kundens behov på ett bättre och 
mer kreativt sätt än konkurrenterna. 
 
För att ge kunden vad den efterfrågar och är i behov av är innovation en viktig 
del i utbyten, samarbeten och anpassning mellan företagen för att söka och hitta 
nya sätt att skapa interaktion som är skräddarsydd efter företag i relationen. 
Roupéz uppmanar till interaktion med kunden då de har ett arbetssätt som har 
starkt fokus på att engagera kunden i processerna.  
 

7.2 Varför skapas långsiktiga affärsrelationer? 

Motiven att skapa en långsiktig affärsrelation är beroende av vad parterna är för 
typ av intressenter, vilka mål parterna har med relationen, relationens 
omfattning, konjunkturläge (i lågkonjunktur minskar efterfrågan vilket leder till 
att konkurrensen ökar) etc. Viktiga motiv är: 

• Kostnadseffektivitet 
• Ekonomiska fördelar 
• Konkurrensfördelar 
• Fokus (fokusera arbetet efter det företagen är bra på) 
• Lojalitet (svårt att lämna relationen) 
• Tillgången till medpartens nätverk 

 
Anledningarna till att skapa långsiktiga relationer är många då företagen idag 
inte bara konkurrerar på den svenska marknaden utan även utanför landets 
gränser. Kunder måste hållas nära hjärtat då ensam numera inte är stark, det är i 
innovativ interaktion styrka uppstår. 
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9. Bilagor 

 

Bilaga 1 (Tidigare undersökning) 

 
 1  2  3  4  5  6 

Tillgänglighet före order såsom marknadsservice, offertgivning 
osv.……………….… 

           

Tillgänglighet och kommunikation efter order såsom ändringar, leveransbesked osv            

Personlig kontakt, bemötande 
……………………………………………………….…… 

           

Kunnande, kompetens 
………………………………………………………………….…. 

           

Leveransberedskap 
…………………………………………………………………….….. 

           

Leveranssäkerhet 
………………………………………………………………………….. 

           

Kvalitet 
……………………………………………………………………………………
…. 

           

Vårt marknadsföringsmaterial, kataloger, utställningar etc  
………………………..…. 

           

Förmåga att ta fram lämpliga produkter och design 
…………………………………… 

           

Ditt betyg på vår hemsida, www.roupez.se 
…………………………………………….. 

           

Vårt kostnadsläge 
…………………………………………………………………………. 

           

Hur tycker Du att vi handlägger reklamationsärenden (om Du har erfarenhet) ….....            

Ditt helhetsbetyg på våra produkter och tjänster 
………………………………………. 

           

Hur upplever Ni våra produkter och tjänster i förhållande till våra konkurrenters 
……  

           

duk produkter och tjänster            
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Bilaga 2 (Enkätundersökning) 

Enkätundersökning 
___________________________________________________________________

_______________ 

 
Roupéz utbud av produkter och service är tillfredsställande? 
 

1 2 3 4 5 6 
 
Kvaliten på Roupéz produkter är bra i förhållande till priset? 
 

1 2 3 4 5 6 
 
Roupéz leveranssäkerhet är tillfredsställande (vad gäller leveranstid och rätt beställning)? 
 

1 2 3 4 5 6 
 
Roupéz hemsida fyller de funktioner ni söker? 
 

1 2 3 4 5 6 
 
Roupéz bemöter Er bra i telefon och vid personliga möten? 
 

1 2 3 4 5 6 
 
Roupéz har för få kundbesök? 
 

1 2 3 4 5 6 
 
Roupéz kundengagemang är tillräckligt? (kundträffar, events, mässor etc.) 
 

1 2 3 4 5 6 
 
Roupéz är engagerade i processen före köp? 
 

1 2 3 4 5 6 
 
Roupéz ger återkoppling efter köp? 
 

1 2 3 4 5 6 
 
Relationen med Roupéz utvecklas fortfarande? 
 

1 2 3 4 5 6 
 

Instämmer ej Instämmer helt 

 
Vad anser Ni är viktigt i en affärsrelation? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Vad anser Ni saknas i er affärsrelation med Roupéz? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 



 41 

Bilaga 3 (Reklamkakan) 

 
http://www.sbpr.se/irm.php (14-11-08) 
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Bilaga 4 (Enkätundersökning öppna frågor) 

 
1 a) Kreativitet, snabb återkoppling, engagemang 
2 a) Trovärdighet, månar om kundens bästa, lyhördhet, idéer och 
lösningar 
3  a) Rätt utförda leveranser och tidpunkt 
4  a) Trygghet, förtroende, flexibilitet 
5  a) Personligt bemötande, engagemang 
8 a) Samarbete 
11 a) Kommunikation, service, leveranstider, produktkvalitet 
13 a) Förtroende och proffisionallism, pris 
 b) se ovan, viktigt att detta fungerar då branschen har många 
aktörer 
14 a) Förtroende, att leverantören gör sitt bästa 
18 a) Trygghet, pålitlighet 
20 a) Engagemang och förståelse för vad produkten ska användas till, 
pris 
 b) Helhetsbegreppet saknas ibland, att förstå vad vi vill nå ut med 
21 a) Förtroende 
27 a) Pris 
33 a) Engagemang, förståelse, bra förståelse, pris, produkter, 
flexibilitet 
34 a) Lyssna på kundens behov, kreativa lösningar 
35 a) Leveranssäkerhet, service, information 
 b) leveranssäkerhet 
36 a) Ärlighet, bra kommunikation, personen och personkemi 
37 a) Trygghet och leveranstider 
40 a) Kontakt, samma kundkontakt som vet vad kunden vill 
41 a) Lyhörd och kunniga säljare 
45 a) Återkoppling, hålla vad man lovar, hålla tider 
 b) Återkoppling och hålla leveranstider 
46 a) Bra bemötande, pålitlighet, produktuppdatering, service 
47 a) Att det fungerar enligt era frågor ovan 
49 a) Stabilitet, öppenhet 
53 a) Engagemang, idéer för att förenkla rutiner, fördjupa samarbetet 
 b) Saldobesked online i vår webbshop 
55 a) Rak kommunikation och klara besked 
57 a) Service, leveranssäkerhet 
 b) Info och förslag på nya produkter 
61 a) Personligt bemötande, lämna besked, leveranssäkerhet, 
uppföljning 
62 a) Återkoppling, snabba svar, rätt pris 
63 a) Förtroende, engagemang 
66 a) Snabb feedback på förfrågan 
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 b) Snabbare efterhantering 
71 a) Bra och kunniga säljare som ser vad kunden behöver, snabb och rätt 

leverans 
73 a) Hålla leveranstider, produktkvalitet i förhållande till pris 
76 a) Bemötande och högt till tak 
 b) Ömsesidighet och utbyte av tjänster 
77 a) Anpassa till kundens behov och önskemål 
78 a) Kommunikation, tydlighet, långsiktighet, personligt, det lilla extra 
 b) lite mer drivande, föreslå bra idéer, mer proaktivitet 
83 a) Lyhördhet och respekt 
85 a) Förtroende, service och kvalitet 
87 a) Uppföljning på mål och krav 
 b) Besök 
88 a) Trevlig och hjälpsam säljare, kunde först, pålitlighet 
89 a) Leveranssäkerhet 
91 a) Lyhördhet och kundtillfredsställelse 
93 a) Pålitlighet, leveranstiderna hålls 
94 a) God kommunikation, samspelet mellan säljare och köpare, tillit och 

förtroende 
99 a) Bemötande, kvalitet, bra leveranser 
101 a) Service, utbud, pris, leveranser 
109 a) Pris, kvalitet, leveranssäkerhet och kundsupport vi fel 
110 a) Förtroende, kunskap och service 
111 a) Trovärdighet, ärlighet 
112 a) Trovärdighet, punktlighet, prissäkerhet 
114 a) Engagemang 
115 a) Klara besked, engagemang, lösningsbenägenhet 
117 a) Personkemi, pris, kvalitet 
119 a) Lveeranstrygghet, hålla löften, personlighet 
 b) Återkoppling, leveransinfo är bristfällig 
 
 

 


