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Sammanfattning 

Relationsmarknadsföring är egentligen inget nytt fenomen men ett relativt nytt begrepp då det 

användes första gången 1983 av Leonard Berry. Idag är begreppet välkänt och accepterat av 

forskare och teoretiker och har även fått fäste i litteraturens värld. I litteraturen (Bl.a. 

Blomqvist, Dahl & Heager, 2004, Gummesson 1999, Grönsroos, 2008) framhävs fördelarna 

med relationsmarknadsföring ur ett företagsperspektiv och det skrivs om varför det är viktigt 

att satsa på. Dock tas det sällan upp om kunderna faktiskt är lika intresserade. För att 

relationsmarknadsföring ska nå maximal effekt är det viktigt att det även finns ett intresse från 

kundernas sida att skapa relationer med företag.  

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur kunders intresse för relationsmarknadsföring 

ser ut, samt att undersöka om relationsmarknadsföring kan påverka synen på ett varumärke. 

Genom en kvantitativ telefonenkät genomfördes studien på Karlstads Stadsnäts kunder där de 

fick svara på frågor som tog upp relationer, kunddialog och varumärken.  

Undersökningen visar på att kunderna upplever relationer med företag som viktigt om det 

handlar om varan eller tjänsten som köps kräver större engagemang från kundens sida. 

Kunderna tycker också att det är viktigt att få information regelbundet om vad som händer 

inom företaget, för Karlstads Stadsnät handlar det om information om nya operatörer, tjänster, 

erbjudanden även information om nyanslutna områden önskas. Studien pekar också på att det 

finns olika typer av kunder, passiva eller aktiva. De flesta kunderna är passiva och nöjer sig 

med att veta att företaget finns där och att möjligheten till kontakt finns om det behövs. De 

aktiva kunderna vill ha en större kontakt med företaget och få ut ett större värde.  

En kundrelation kan förbättra kunders associationer till ett varumärke. En stark och bra 

relation gör att kunden förstår varumärket och dess innebörd bättre. Vad gäller denna 

undersökning visar den att Karlstads Stadsnät kan bli bättre på att kommunicera ut sina 

värdeord och göra det tydligare för sina kunder.  

 

 

 



 

 

Abstract  

Relationship marketing is not a new phenomenon but a relatively new concept when it was 

first used in 1983 by Leonard Berry. Today, the concept is well-known and accepted by 

scientists and theorists and has also taken a hold in the literature. The literature highlights the 

benefits of relationship marketing from a business perspective and it provides as to why it is 

important to focus on. However, it is rarely given the fact if customers are equally interested. 

For relationship marketing to achieve maximum effect, it is important that there also is an 

interest from customers to create relationships with companies.  

The purpose of this study was to examine how customers' interest in relationship marketing, 

and to examine if relationship marketing can affect the perception of a brand. A quantitative 

telephone survey was conducted on Karlstads Stadsnäts customers in which they were asked 

to answer questions about relationships, customer dialogue and brands.  

The survey shows that customers believe that relationships with companies are important in 

the cases of which goods or services require greater commitment from the customer. 

Customers also think it is important to be informed regularly about what’s happening within 

the company, for Karlstads Stadsnät this means information on new operators, services, 

offers, information on newly connected areas is also desired. The study also indicates that 

there are different types of customers, passive or active. Most customers are passive and are 

content with knowing that the company is there and the possibility of contact if necessary. 

The active customers want more contact with the company and more value.  

A customer relationship can improve customers' associations with a brand. A strong and good 

relationship means that the client understands its brand and provides a better listing. This 

study shows that Karlstads Stadsnät can become better at communicating their value words 

and make it clearer to their customers. 
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1. INLEDNING 

Har du någon gång försökt att dansa tango ensam? Risken är ganska stor att det inte skulle 

fungera speciellt bra. Det krävs två för att dansa tango, som ordspråket säger. Lika väl 

stämmer detta in på kommunikation. För att kommunikation ska fungera behöver minst två 

parter delta. En sändare och en mottagare. Har du någon gång försökt att konversera med 

någon som inte lyssnar? Det går bra till en början men ganska snabbt försvinner intresset för 

att försöka få fram budskapet. För att förstå vikten för ett företag att ha en dialog med sina 

kunder som är villiga att lyssna kan du själv försöka prata med någon som inte är intresserad 

av att lyssna.  

 

I en by i det gamla Kina bodde en ung rishandlare vid namn Ming Hua (Grönroos 2008:42). 

Han var en av sex rishandlare i byn. Han satt i sin butik och väntade på kunder, men affärerna 

gick inte bra.  

En dag kom Ming Hua till insikt om att han var tvungen att fundera mer kring byborna och 

deras behov istället för att bara distribuera ris till de kunder som uppsökte butiken. Han 

förstod att han var tvungen att förse byborna med mer värde och erbjuda någonting annat än 

de andra rishandlarna i byn. Han bestämde sig för att kartlägga och dokumentera sina kunders 

matvanor och inköpstillfällen. Ming Hua började arbetet med att vandra runt i byn och knacka 

på hos sina kunder. Han ställde följande frågor till dem: 

• Hur många personer finns det i hushållet? 

• Hur många skålar ris om dagen använder ni? 

• Hur stort är hushållets rislåda? 

Därpå erbjöd han varje kund: 

• Gratis leverans till hemmet och 

• Automatisk och regelbunden påfyllning av hushållets rislåda.  

I till exempel ett hushåll bestående av fyra personer åt varje person i snitt två skålar ris om 

dagen, och hushållet förbrukade således åtta skålar ris om dagen. Ming Hua kunde genom sin 

dokumentation se att det aktuella hushållets rislådor rymde ris som räckte till 60 skålar, eller 



2 

 

ungefär en säck ris, och att en full rislåda räckte i 15 dagar. Följaktligen erbjöd han sig att 

leverera en ny säck ris till hushållet var femtonde dag.  

Genom sin kartläggning och dokumentation och genom de nya tjänster han erbjöd lyckades 

Ming Hua skapa djupare och mer långtgående relationer med byborna; först med sina gamla 

kunder men senare också med andra bybor. Till slut hade affärerna utvidgats i sådan mån att 

han blev tvungen att anställa mer personal: en person som ansvarade för kundregistret, en som 

expedierade de kunder som kom till butiken och två som skötte hemleveranserna. Ming Hua 

ägnade sig åt att besöka sina kunder och ta hand om relationerna med leverantörerna – ett 

begränsat antal risbönder som han kände väl. Under tiden blomstrade affärerna. 

Ovanstående exempel används av Grönroos (2008) för att illustrera att 

relationsmarknadsföring inte är något nytt begrepp. Ming Hua använder, vad som idag skulle 

kallas för ”en relationsbaserad marknadsföringsstrategi” (Grönroos ibid.).  

Relationsmarknadsföring är därför inget nytt utan har bedrivits sedan länge. Historien visar att 

det är lönsamt även för kunderna att bedriva relationsmarknadsföring och att skapa en relation 

med kunderna. Ming Hua har lyckats att uppnå en ”win-win” relation med sina kunder, alltså 

en relation där båda parter har sina fördelar och tjänar på relationen.  

 

1.1. Bakgrund 

Sedan tidernas begynnelse har långvariga kundrelationer varit en viktig utgångspunkt för 

företag och entreprenörer. I det industrialiserade samhället som följde av den industriella 

revolutionen ökade avståndet mellan produktion och konsumtion. Genom massproduktion 

följde en masskonsumtion, vilket resulterade i att kunden blev okänd för producenter och 

mellanhänder. Efterfrågan blev så pass stor fanns det ingen mening för företagen att arbeta på 

ett relationsorienterat sätt (Blomqvist, Dahl & Haeger, 2004:13). 

1983 myntade Leonard Berry begreppet relationsmarknadsföring. Han menar att 

marknadsföring inte enbart handlar om att attrahera nya kunder utan även att behålla de 

befintliga kunderna. Detta görs genom att attrahera, upprätthålla och främja kundrelationen.  

(Blomqvist et al., 2004:20). Forskning och praktiskt arbete inom marknadsföring som går 

tillbaka nästan 30 år visar att begrepp som relation, nätverk och interaktion har stor betydelse 

(Gummesson, 1998:22).  
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Begreppet relation syftar i grunden till ett samband mellan två eller fler personer eller två 

grupper/organisationer (Larsson, 2002:86). Det nytänk som relationsmarknadsföringen står 

för kommer framför allt från tjänstemarknadsföringen. Relationsmarknadsföring är också ett 

resultat av nya organisationer där rollerna säljare och köpare är mer diffusa roller 

(Gummesson, 1998:22 ff). 

Utvecklingen av relationsmarknadsföring kom till då ett behov av ett nytt synsätt på 

marknadsföring växte fram. De faktorer som spelade stor roll i det förändrande tankesättet är 

följande (Blomqvist et al., 2004:18 ff.): 

Informationssamhällets framväxt:  

Konsumenter får en större makt och har en större tillgång till information och får på så vis 

större medvetenhet och fler valmöjligheter. Företagens budskap försvinner lätt i det stora 

mediebrus som uppkommit och en konsekvens av det är att kunders trohet mot företag 

minskar.  

Kundens behov blir alltmer sofistikerade: 

Då samhället har mer fokus på individen och kunder vill visa sin personlighet och markera sin 

sociala ställning i samhället ställs det större krav på företag att komma fram till unika 

lösningar för den enskilda kunden.   

Konkurrensen ökar såväl nationellt som internationellt: 

Tekniska lösningar är inte endast det som längre spelar roll. Kundservicens betydelse som 

konkurrensmedel ökar och unika lösningar för kunden får allt större vikt.  

Ny teknologi: 

Med ny och modern teknologi kan företagen lättare och snabbare samla in och nyttja 

kundinformation. Nya kommunikationsmetoder som Internet och telekommunikation ändrar 

och skapar nya förutsättningar för marknadsföringen. 

Genomgående i alla dessa faktorer är att kundens behov hamnar mer och mer i fokus. Den 

traditionella marknadsmixen visar sig vara svår att anpassa i det föränderliga klimat som 

marknadsföring idag har blivit. Länge ansågs de idéer som relationsmarknadsföring kom med 

som något av ett specialfall och något som endast skulle fungera för vissa specifika 
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kundgrupper, branscher eller produktkategorier (Blomqvist, et al., 2004:18). På 1990-talet 

ändrades dock detta då begreppet fick fotfäste i litteraturen (Blomqvist et al, 2004:13). 

Relationsbegreppet som tidigare inte förståtts av teoretiker, forskare, läroboksförfattare eller 

utbildare blev ett accepterat begrepp och även litteratur inom ämnet ökade (Gummesson, 

1998:21 ff.).  

 

1.2. Problemdiskussion 

När relationsmarknadsföring diskuteras är det viktigt att skilja på termen och fenomenet 

menar Gummesson (1998:309). Termen relationsmarknadsföring är bara ett nytt namn för ett 

fenomen som är gammalt, då relationsmarknadsföring funnits sedan handeln startade men har 

inte alltid accepterats av teoretiker (Gummesson, ibid.).  

1983 använde Leonard Berry termen relationsmarknadsföring inom tjänstemarknadsföring 

och idag är relationsmarknadsföring accepterat som en generell term som fungerar inom fler 

områden än bara tjänstemarknadsföring (Gummesson, 1998:310). Grönroos (2008:38) skriver 

att Leonard Berry var den som myntade termen relationsmarknadsföring men Gummeson 

(ibid.) menar att relationsmarknadsföringens historia som fenomen är så lång och då många 

termer har använts för att beskriva fenomenet är det svårt att säga vem som stod för 

upptäckten av relationsmarknadsföring och när detta hände.  

Gummesson hävdar att relationsmarknadsföringen befinner sig i ett paradigmskifte som 

innebär att en ny grund byggs upp med nya värderingar, antaganden och metoder 

(1998:322ff.) Relationsmarknadsföring har enligt Gummesson förändrat synen på 

marknadsföring och menar att relationsmarknadsföring bidrar till en ny teori inom 

marknadsföring (1998:323). Gummesson menar också att paradigmskiftet har börjat ta plats i 

affärslivet men att det inte nått så långt som det beskrivs i teoriers och böckers verklighet. 

Eriksson och Åkerman skriver i sin bok Kunden är ditt varumärke (1999) att den gamla 

marknadsföringsmixen med 4P inte längre håller måttet då det idag finns en större mångfald 

där behoven blir alltmer sofistikerade och kraven på företagen blir allt större. De menar att det 

idag finns en vilja att förstå sina kunder och deras behov. Men även om 

relationsmarknadsföring är på tapeten och kundrelationer hamnar mer och mer i fokus är det 

viktigt att komma ihåg att det inte handlar om att gulla med kunderna utan att samverka på ett 

sätt så att både företag och kunder blir nöjda (Eriksson & Åkerman, 1999:15).  
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Flera författare påstår att relationsmarknadsföring är viktigt för företag att bedriva. Att det är 

viktigt att få kunderna att medverka. Det har forskats kring hur företagen skapar lönsamma 

relationer och bibehåller kundrelationerna. Men kunderna då? Är de egentligen intresserade 

av att ha en relation med olika företag som de är kunder hos?  Det är idag relativt oklart om 

vad kunderna anser om och hur de uppfattar relationsmarknadsföring.  

 

Det finns även ett visst problem med valet av det företag (Karlstads Stadsnät) som studeras. 

Eftersom Karlstads Stadsnät enbart är nätägare finns det inte speciellt mycket kontakt mellan 

kunderna och Karlstads Stadsnät utan mer mellan kunderna och deras operatörer. Detta är 

samtidigt också anledningen till valet av företag. Eftersom det knappt finns någon 

kommunikation mellan Karlstads Stadsnät och dess kunder är det intressant att undersöka hur 

kunderna upplever kommunikationen och relationen och om relationsmarknadsföring är något 

att satsa på för denna typ av företag.  

 

1.3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kunder i ett företag upplever 

relationsmarknadsföring. Undersökningen ger svar på om relationsmarknadsföring är så pass 

relevant i dagens kommunikation med kunderna som det påstås. Den visar även om 

relationsmarknadsföring påverkar ett företags varumärke.  

För att besvara detta genomförs en fallstudie av Karlstads Stadsnät och det undersöks vad 

kunderna tycker om relationsmarknadsföring och hur de vill att Karlstads Stadsnät ska 

kommunicera med dem. Tre frågeställningar besvaras genom en kvantitativ telefonenkät som 

besvaras av Karlstads Stadsnäts kunder samtidigt som en studie av Karlstads Stadsnäts 

varumärkesdeklaration görs.  

Frågeställningar 

1. Är det viktigt ur ett kundperspektiv att företag bedriver relationsmarknadsföring?  

2. Vill kunden kunna påverka hur relationen ser ut? 

3. Kan relationsmarknadsföring påverka kunders uppfattning om företags varumärke? 
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1.4. Casebeskrivning Karlstads Stadsnät 

1.4.1. Företaget Karlstads Stadsnät 

Karlstads Stadsnät är ett företag som tillhandahåller ett fiberoptiskt höghastighetsnät. 

Anslutningen erbjuds till privatpersoner, företag och myndigheter. Karlstads Stadsnät 

ansvarar för utbyggnaden av nätet och bestämmer i vilken takt och utbyggnaden av nätet ska 

ske och vilka områden som ska byggas ut.  

Karlstad Stadsnät ägs av Karlstads Elnät AB som är ett dotterbolag i Karlstads kommun. 

Karlstads Stadsnät agerar som nätägare och levererar enbart nätet för kunderna, precis som 

Karlstads Elnät levererar elnätet. För att kunna leverera tjänster i nätet samarbetar Karlstads 

Stadsnät med företaget OpenNet som är kommunikationsoperatör. OpenNet ansvarar för 

tjänstepaletten i Karlstads Stadsnät och arbetar även för att utöka tjänsteleverantörsutbudet.  

Genom samarbetet mellan Karlstad Stadsnät och OpenNet erbjuds kunderna ett öppet nät där 

det råder fri konkurrens bland tjänsteleverantörerna som erbjuder en mängd av tjänster, inom 

bland annat bredband, Internet, telefoni och TV. För kunderna innebär det öppna nätet att de 

har valfrihet att välja bland flera leverantörer och att de inte behöver binda upp sig till en 

leverantör utan kan byta bland dem som erbjuds.  

 

1.4.2. Varumärket Karlstads Stadsnät 
Namnet och varumärket Karlstads Stadsnät står inte enbart för infrastrukturen av optiskt 

fibernät. Karlstads Stadsnät vill att varumärket Karlstads Stadsnät även ska representera den 

stabilitet, service och resurser som finns inom Karlstad Kommun.  

I varumärket Karlstads Stadsnät finns tre värdeord som Karlstads Stadsnät arbetar aktivt med: 

Öppenhet, frihet och mångfald.  

Öppenhet innebär att Karlstads Stadsnät är ett öppet nät för flera olika tjänsteleverantörer och 

att kunderna inte bara har ett tjänsteutbud att välja på.  

Frihet syftar till att kunden själv har frihet att välja vilka tjänster de vill använda sig av och 

hos vilken tjänsteleverantör som de vill nyttja tjänsterna. Det innebär även att kunderna inte 

behöver låsa fast sig i långa avtal med tjänsteleverantören.  
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Mångfald innebär att Karlstads Stadsnät ska erbjuda en mångfald av tjänster och leverantörer 

för kunderna att välja bland. Karlstads Stadsnät vill erbjuda ett attraktivt tjänsteutbud och att 

utbudet ska spegla den tekniska utvecklingen och kundernas behov.  Mångfald innebär även 

att det finns konkurrens mellan de olika tjänsteleverantörerna och även på prissättningen av de 

olika tjänsterna.  

Dessa värdeord har Karlstads Stadsnät summerat i strofen ”Befriande bredband”. 

Då varumärket ska innehålla ovanstående blir namnet Karlstads Stadsnät en kvalitetsstämpel. 

Karlstads Stadsnät vill förmedla att där de finns med finns en garanti för vad kunden kan 

förvänta sig, både på kort och på lång sikt.  

För mer information om Karlstads Stadsnäts varumärkesdeklaration se Bilaga 1.  

 

1.4.3. Kommunikationen med kunderna 

Karlstads Stadsnät enbart har hand om nätet och inte några tjänster sker den största 

kommunikationen innan utbyggnaden i ett område, då de informerar de boende i det aktuella 

området att Karlstads Stadsnät planerar utbyggnad i området och vill få reda på om intresset 

är tillräckligt stort för att en utbyggnad ska bli möjlig.  

Den största delen av kommunikationen sker via post i dessa områden då informationsbrev går 

ut till de boende. I dessa brev beskrivs verksamheten och de innehåller även inbjudan till de 

informationsmöten som Karlstads Stadsnät håller i. Meningen med mötena är att Karlstads 

Stadsnät ska kunna berätta mer om företaget och anslutningen samtidigt som de boende får 

möjlighet att ställa frågor direkt till Karlstads Stadsnät. Vanligt är att cirka tre möten hålls 

under en period av tre månader. Under samma tidsperiod får de boende även information och 

påminnelse om möten via brev.  

Efter att ett område blivit klart för anslutning och utbyggnaden påbörjats finns information att 

tillgå för varje område på hemsidan, www.stadsnat.karlstad.se, där informationen uppdateras 

kontinuerligt (för mer information se kapitel 1.4.3).  

När utbyggnaden börjar närma sig slutskedet upptas brevkommunikationen med dem som valt 

att ansluta sig till Karlstads Stadsnät. De nya kunderna får ett brev med en broschyr med all 

information de behöver om sin nya anslutning. Bland annat får de reda på hur de beställer sina 

http://www.stadsnat.karlstad.se/�
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nya tjänster och hur de ska koppla in dem. I vissa fall hålls även informationsmöten där 

Karlstads Stadsnät presenterar de nya tjänsterna för de boende och berättar mer om hur de 

boende kopplar in sina tjänster.   

 

1.4.4. Hemsidan – ett aktivt kommunikationsverktyg 

Karlstads Stadsnät använder hemsidan, www.stadsnat.karlstad.se, för att kommunicera med 

sina kunder. På hemsidan förmedlas nyheter kring vad som händer i företaget, information om 

nya tjänster, information om kommande informationsmöten och så vidare.   

Hemsidan är även till för att förmedla information i olika områden där Karlstads Stadsnät ska 

påbörja eller är i full gång med utbyggnaden av Stadsnätet.  

Under kampanjperiod för det aktuella utbyggnadsområdet samt under tiden som området 

ansluts uppdateras kontinuerligt informationen på hemsidan under fliken Fokusområden för 

att de boende i de olika områdena ska få tillgång till kontinuerlig information om vad som 

händer i deras område.  

 

1.4.5. Samarbetet med Karlstads Stadsnät 

För att besvara uppsatsens syfte (se kapitel 1.3) har vi valt att studera Karlstads Stadsnät, hur 

de kommunicerar med sina kunder och hur kunderna själva vill att Karlstads Stadsnät 

kommunicerar med dem.  

Ett företag som Karlstads Stadsnät har en relativt komplicerad affärsidé då det inte enbart är 

Karlstads Stadsnät som är involverade utan även flera andra företag. Detta i sin tur gör att 

Karlstads Stadsnät sitter i en knepig sits när det gäller kommunikationen med sina kunder. 

Den största delen av kommunikationen sker i dagsläget före och under en anslutning.  

För Karlstads Stadsnäts del är det intressant att få veta vad kunderna tycker om Karlstads 

Stadsnät och företaget vet inte om kunderna är nöjda med den kommunikation som sker i 

dagsläget eller om de kräver mer.  

Uppsatsens fokus ligger på relationsmarknadsföring och om relationsmarknadsföring bör 

tillämpas i så pass stor utsträckning som det sägs ibland andra Gummesson (1999) och 

http://www.stadsnat.karlstad.se/�
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Grönroos (2008). Med hjälp av den kvantitativa undersökningen bland Karlstads Stadsnäts 

kunder går det att dra slutsatser om kundernas syn på relationsmarknadsföring och om 

kunderna tycker att det är viktigt.  

Samtidigt får Karlstads Stadsnät genom uppsatsen information om vad kunderna tycker om 

företaget och ifall de behöver ändra på sin kommunikation med kunderna.  

Vissa frågor i den kvantitativa undersökningen är frågor som inte kommer att behandlas i 

uppsatsen utan tillhör en separat del som undersöks för Karlstads Stadsnäts räkning och 

resultatet kommer att överlämnas till dem.  

 

1.5. Avgränsningar 

Då studien är medie- och kommunikationsvetenskaplig och behandlar ämnet 

relationsmarknadsföring är det viktigt att avgränsa då marknadsföring går in på både det 

kommunikativa och det ekonomiska området. Ämnet avgränsas genom att fokus för studien 

ligger på den kommunikativa delen av relationsmarknadsföring och inga ekonomiska aspekter 

kommer att tas upp.  

 

1.6. Disposition 

I kapitel två ges en förklaring av begreppet relationsmarknadsföring. Kapitlet redogör även 

för teorier inom medie- och kommunikationsvetenskap och relationsmarknadsföring. Samt 

beskriver Karlstads Stadsnäts varumärkesdeklaration.  

Vidare i kapitel tre behandlas valet av metod för uppsatsen, de urval som gjorts samt vilket 

tillvägagångssätt som används för att tillämpa metoden i undersökningen. En diskussion kring 

metodkritik samt validiteten och reliabiliteten i forskningen presenteras.  

I kapitel fyra presenteras det resultat som forskningen kommit fram till. Analysen av 

resultaten förs vidare i kapitel fem med hjälp av tidigare nämnda teorier. Kapitel sex lägger 

slutligen fram studiens slutsatser med en vidare diskussion. Därefter följer även en käll- och 

litteraturförteckning samt bilagor av de surveyundersökning som använts. 
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2. TEORI 

Här behandlas de teorier som uppsatsen grundar sig på. Även en beskrivning av Karlstads 

Stadsnäts varumärkes strategi görs.  

En stor del av den PR-forskning som bedrivs idag kretsar runt James Grunigs välkända 

modeller (Eriksson, 2002:35). Grunig har utgått ifrån envägs- och tvåvägskommunikation 

samt asymmetrisk och symmetrisk kommunikation i skapandet av sina egna modeller. Arbetet 

resulterade i fyra modeller av public relations - publicitetsmodellen, informationsmodellen, 

den asymmetriska tvåvägsmodellen och den symmetriska tvåvägsmodellen (Larsson, 

2001:46). Senare kom han även fram till en femte modell, en kombinationsmodell av den 

asymmetriska och den symmetriska tvåvägsmodellen, kallad mixed-motives-modellen 

(Eriksson, 2002:35).  

Grundtanken i både den symmetriska och asymmetriska modellen är att föra en dialog med 

mottagaren (Eriksson, 2002:47). Eriksson återger att Grunigs tvåvägsmodeller bygger på en 

dialogtanke utifrån Habermas åsikter om kommunikation (Eriksson, ibid.). Habermas (1990) 

anser att kommunikation är en form av samspel och något som är villkorligt. Habermas (ibid.) 

menar också att kommunikation har ett grundläggande beroende av att parterna i 

kommunikationen har förståelse för varandra. Tanken kring att kommunikationen är beroende 

av att parterna i kommunikationen förstår varandra är något som senare har utvecklats ibland 

annat Grunigs modeller men även i utvecklingen av relationsmarknadsföring (se bland annat: 

Blomqvist et al. 2004, Grönroos 2008, Gummesson 1998).   

 

2.1. Mixed-motive modell 

Grunigs senaste PR-modell har grunder i hans tidigare modeller: symmetrisk- och 

asymmetrisk tvåvägskommunikation. Den symmetriska modellen bygger på att det ska finnas 

en dialog mellan ett företag och dess potentiella/befintliga kunder (Harrison 2000:46).  

Modellen innebär att företaget (sändaren) ska lyssna på sina kunder (omvärlden) och ge dem 

en chans till att få uttrycka sina åsikter (Larsson 2008:56) Syftet är att mottagaren ska förstå 

meddelandet som kommer från sändaren. Om mottagaren inte skulle förstå meddelandet finns 

det möjlighet för denne att ge feedback till sändaren. Genom en dialog kan då båda parter 

tydliggöra meddelandet (se bland annat: Grunig & Hunt 1984, Grunig 1992 & 2001). För att 

den symmetriska tvåvägsmodellen ska fungera måste företaget vara beredd på att förändra det 
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egna agerandet och sin egen attityd utifrån den respons och de krav företaget får från sina 

kunder (Grunig & Grunig 1992). Modellen kräver även att kunderna tar till sig respons från 

företaget för att ändra sitt beteende och sin attityd (Grunig 2001:12). Med den symmetriska 

modellen får både företaget och kunderna fördelar genom att förhandla med varandra och 

arbeta med konfliktlösning (Grunig 1989: 29). 

 Den asymmetriska modellen använder övertalningstekniker i det praktiska arbetet (Grunig 

2001). Modellen bygger på en kommunikation från sändare till mottagare där mottagaren 

kommer med feedback till sändaren, men det är sändaren som har makten. Feedbacken från 

mottagarna hjälper företaget att utforma budskap som ska passa dess publik (Harrison 

2000:46). Genom en asymmetrisk modell undersöker företaget de potentiella/befintliga 

kundernas attityd och hur de kan intala publiken att agera på ett sätt som är till företagets 

fördel (Grunig 2001:12). Övertygningen av kunderna kan ske med hjälp av information och 

kommunikation i en riktning som passar företaget (Eriksson 2002: 40) och innebär att 

företaget själv inte behöver ändra på sina attityder (Grunig 1989:29). 

I mixed-motive modellen kommunicerar företaget med en blandning av påverkan och dialog 

genom att föra informations/kommunikationsaktiviteter mot kunderna (Dozier, Grunig & 

Grunig 1995:48).  

Mixed-motive modellen (se figur 1 nedan) används för att främja de egna intressena som 

företaget och kunderna har. Genom att göra detta uppstår en ”win-win” situation och 

företagen kan bygga relationer med sina kunder (Grunig 2001:26-27).  Tankarna kring  

”win-win” situationen i modellen har influenser från det spelteoretiska tänkandet. I 

situationen förväntas både organisationen och omgivningen vara tillfredställda med 

kommunikationsprocessen (Dozier, Grunig & Grunig 1995:48).  
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Figur 1. Grunigs Mixed-motive modell (Dozier, Grunig & Grunig 1995:48) 

 

2.2. Kritik mot Grunigs tvåvägskommunikationsmodeller  

Pearsson (1989) anser att den symmetriska kommunikationsmodellen bortser från den 

maktstruktur och maktkonflikt som finns i samhället, och som även finns inom företag. Han 

menar att företag och organisationer tar sig en auktoritär position mot kunderna vilket innebär 

att deras möjlighet att påverka och uttala sig minskar (Pearsson 1989). Grunig försvarar sin 

teori genom att hävda att kritikerna bortser ifrån den makt som innehålls av exempelvis 

motståndsgrupper och att det inte är självklart att företagen/organisationerna har mer makt för 

att påverka än kunderna (Grunig 2000).  

I sin text ”Two-Way Symmetrical Public Relations” lyfter Grunig fram tre kritiker till hans 

modeller. Kunczik, L’Etang och Pieczka menar att den symmetriska modellen är för 

idealistisk och är baserad på antaganden som sällan existerar i verkligheten. Grunig i sin tur 

påstår att kritiken är mer riktad mot Habermas och Pearson teorier än hans egen formulering 

av teorin (ibid.). En annan som framfört kritik mot den symmetriska 

kommunikationsmodellen är Larsåke Larsson, professor i medie- och 

kommunikationsvetenskap. Han påstår att den symmetriska kommunikationen inte uppfyller 

Habermas villkor för en dialog, att den symmetriska kommunikationen inte är jämställd med 
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den idealiserade bilden av en dialog (Larsson, 2001:37). Larsson förespråkar att alla 

företag/organisationer kännetecknas av ett asymmetriskt självintresse och drivs av att 

påverkar kunderna för att uppnå ett specifikt syfte. Därför kan företag inte använda sig av den 

symmetriska modellen mer än som bimetod (Larsson 2008:59). 

Trots all kritik som riktats mot den symmetriska modellen återger Eriksson att Grunig ger 

svar på tal och menar att egna intressen finns i all sorts kommunikation och att organisationer 

enklast kan tillfredsställa sina intressen genom den symmetriska modellen (Eriksson, 2002, s. 

52). Grunig menar den symmetriska modellen kan främja en organisations intressen bättre än 

den asymmetriska eftersom organisationer lättare får det de vill ha om de också ger upp något 

annat (Grunig & White, 1992, s. 39).  

 

2.3. Varumärken och kundrelationer 

Kevin Lane Kellers modell kundbaserat varumärkeskapital används för att skapa ett starkt 

varumärke i fyra block. Modellen grundar i att styrkan hos varumärket ligger i vad kunderna 

har lärt sig, känt, sett och hört om märket över tiden (Lane Keller 2001).  

 

Figur 2. Kundbaserat varumärkeskapital (Lane Keller 2001) 

Den första nivån i modellen handlar om varumärkets identitet. Finns märket med i kundens 

”top of mind awareness”? Att bygga varumärkesmedvetenhet handlar även om att försöka att 
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kunderna vet vilket av deras behov märket är designat för att tillfredställa. Det är viktigt att 

försäkra sig om att kunden tänker på varumärket när ett specifikt problem uppstår. 

Den första har tre viktiga funktioner (Lane Keller 2001:8-9):  

1. Den påverkar bildandet av och styrkan hos varumärkesassociationerna som utgör 

varumärkets image och ger märket mening.  

2. Att skapa ett högt utmärkande märke med tanke på identifikation och behovs 

tillfredställelse är viktigt under ett potentiellt köp eller konsumtionsmöjligheter.  

3. När kunderna har lågt engagemang för en produktkategori kan det hända att 

kunderna enbart baserar sina val på varumärket. 

Den andra nivån består av varumärkets mening, prestationerna och bilden av varumärket. 

Produkten är hjärtat i varumärkeskapitalet och därför är det är viktigt att etablera varumärkets 

mening hos kunderna. Produktens prestationer är det som har störst påverkan på hur kunderna 

upplever med ett märke. Utöver att den ska fungera för de syften som den köpts, bedöms även 

varaktighet, livslängd, design, pris och så vidare. Bilden eller upplevelsen av produkten kan 

påverkas av den som använder produkten beroende på vem användaren är. Upplevelsen kan 

skilja i exempelvis demografiska frågor som ålder eller kön men även i olika kunders 

attityder.  Attityden eller bilden av varumärket kan även påverkas av vad andra kunder 

berättar om varumärket, så kallad ”word of mouth” där information sprids från person till 

person (Lane Keller 2001:9-12). 

Varumärkesassociationerna kan kopplas till dess image och kan stå för olika värden eller ha 

olika personligheter som kan delas in i tre dimensioner (Lane Keller 2001:12):   

• Styrka – hur starkt varumärket identifieras till en viss association 

• Fördelaktighet – hur viktigt eller värdefullt märkesassociationen är för kunderna 

• Unikt – hur särskiljande är märkesidentiteten med märkesassociationen.  

Den tredje nivån består av responsen till varumärket. Responsen är kundernas bedömningar 

av varumärket och vilka känslor det väcker. I bedömningen tas kvaliteten, trovärdigheten, 

löpavsikterna och en eventuell överlägsenhet i beaktande. Varumärket kan väcka känslor som 

värme, nöje, spänning, social acceptans, självrespekt och så vidare hos kunderna. Känslorna 

kan ha med omedelbara upplevelser eller mer privata och varaktiga (Lane Keller 2001:13-14). 
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I det översta lagret tas relationen mellan varumärket och kunden upp. Vilken nivå av 

identifikation som kunden har med varumärket. Varumärkesresonansen refererar till den 

naturliga relationen kunden har med ett varumärke och i vilken utsträckning kunden känner 

att de relaterar till varumärket. Varumärkesresonansen kan delas in i fyra kategorier (Lane 

Keller 2001:15-16):  

1. Beteendelojalitet – hur lojal kunden är mot märket, hur ofta och hur mycket kunden 

köper varumärket. 

2. Attitydtillhörighet – kunden kanske köper märket för att det är den enda produkten 

som finn eller utav vana. För att skapa resonans är det viktigt med en stark 

attitydtillhörighet. Kunder som har stark attitydtillhörighet kan uttala sig om att de 

exempelvis älskar ett specifikt varumärke.  

3. Känsla av tillhörighet/identifikation – varumärket kan få en betydelse hos kunden i 

form av en känsla av tillhörighet. Identifikationen med ett varumärke kan vara vikigt 

ur ett socialt perspektiv exempelvis om människor är associerade med varumärket. 

4. Aktivt engagemang – är den starkaste i märkeslojaliteten. När kunderna är villiga att 

investera tid, energi, pengar eller andra resurser i varumärket utöver vanliga köp ger 

kunden ett aktivt engagemang. Att det finns en stark attitydtillhörighet eller känsla av 

tillhörighet är viktigt för att ett aktivt engagemang ska varumärket uppstå.  

 

2.4. Relationsmarknadsföring 

Grönroos (2008:55) återger Gummessons tankar om relationsmarknadsföring som följande:  

…marknadsföring som grundar sig på relationer, nätverk och interaktion och som beaktar att 

marknadsföring är inbyggd i hela hanteringen av den säljande organisationens nätverk, 

marknaden och samhället. Den riktar in sig på långsiktiga win-win-relationer med enskilda 

kunder och andra intressenter, och värde skapas gemensamt av de ingående parterna. Den 

överskrider gränserna mellan specialiserade funktioner och ämnesområden.  

Relationsmarknadsföring är först och främst ett perspektiv på hur ett företag kan förhålla sig 

till sina kunder och andra partners (Grönroos, 2008:51). Då relationsmarknadsföring handlar 
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om samverkan och samarbete ger relationsmarknadsföring förutsättningar för win-win-

situationer där alla parter tjänar på att ingå i en relation (Grönroos, 2008:45).  

 

2.4.1. Relationen ur ett kundperspektiv 

En relation mellan en kund och ett företag kan beskrivas i tre olika steg. Steg ett är det första 

köpet som kunden gör, steg två är en känsla av nytta som kunden upplever. Det sista och 

tredje steget är en emotionell bindning (Eriksson & Åkerman, 1999:55). I samma stund som 

kunden gjort sitt första köp är en relation skapad. Efter detta börjar arbetet med att fördjupa 

och utveckla relationen med delmålet att kunden ska återkomma för ett köp så snart som 

möjligt. Återköp baseras ofta på produktens egenskaper. Men för att komma vidare i 

kommunikationen är det viktigt att inte bara kommunicera produktens egenskaper utan också 

nyttan. Det är först när kunden upplever att det finns någon nytta i att köpa samma varumärke 

eller från ett och samma företag som relationen utvecklas och blir starkare. Det bästa är också 

om det uppstår en dialog mellan kund och företag som i sin tur ökar bindningen (Eriksson & 

Åkerman, ibid.).  

Alla kunder är dock inte intresserade att skapa relationer med företag men de som vill, de så 

kallade relationsinriktade kunderna, kan vara antingen passiva eller aktiva (Grönroos 

1997:407ff). Aktiva kunder söker kontakt med företaget medan de passiva nöjer sig med en 

vetskap om att företaget finns där om så skulle behövas (Grönroos, 2008:50). Grönroos 

återger att Gwinner med flera i en underökning konstaterar att det finns tre olika fördelar för 

kunder att upprätthålla en relation med en leverantör eller ett tjänsteföretag: 

• säkerhet: minskad oro, tilltro till leverantören.  

• sociala fördelar: kunden blir igenkänd av personalen, kunden känner personalen, 

vänskap utvecklas mellan kund och personal. 

• särskilda förmåner: tilläggstjänster, förmånliga priser. 

De sociala fördelar som finns kan utvecklas till att kunderna har en egen kontaktperson hos 

företaget eller upplever att det på något annat sätt finns en särskild koppling mellan dem och 

företaget (Grönroos, 2008:51).  

Nedan visas Grönroos modell för de olika kundinställningarna: Relationsinriktade och 

transaktionsinriktade kunder.  
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Kundinställning Kundernas förväntningar och reaktioner 

 

Transaktionsinriktning  Transaktionsinriktade kunder söker lösningar 

på sina behov som är rimliga i pris, och 

uppskattar inte att leverantören eller 

tjänsteföretaget kontaktar dem mellan 

inköpen.  

 Aktiv relationsinriktning  Aktiva relationsinriktade kunder söker 

möjligheter att interagera med leverantören 

eller tjänsteföretaget i syfte att få ut 

ytterligare värde. Om kontaktmöjligheterna 

saknas blir dessa kunder besvikna eftersom 

de då går miste om den värdepotential 

relationen innebär.   

Passiv relationsinriktning Passiva relationsinriktade kunder vill veta att 

de kan kontakta leverantören eller 

tjänsteföretaget om de så önskar. På så sätt 

söker dessa kunder också efter kontakt, men 

de utnyttjar sällan de möjligheter till 

interaktion som erbjuds.  

 

Figur 3. Relationsinriktade och transaktionsinriktade kunder (Grönroos (Grönroos, 2008:51). 

Relationen till ett företag kan också delas in i tre delar där den första delen är produkt- och 

tjänstekvalité som handlar om hur väl en produkt eller tjänst motsvarar kundens 

förväntningar. Del två innefattar servicekvalité som relaterar till servicen och hur kunden 

upplever den. Den sista och tredje delen är varumärkeskvalité och visar på hur kunden 

uppskattar den image företaget förmedlar. Kundrelationen blir verklig i kundens associationer 

till företagsnamn, varumärke eller företagsrepresentanter (Mellqvist, Ribrandt & Winéus, 

2002:101).  



18 

 

2.4.2. Dialogen – länken mellan kunden och företaget 

Att arbeta med relationsmarknadsföring innebär att företag har tillräcklig information om 

kunden som individ då marknadsföringsbeslut ofta bygger på enskilda kunders behov, 

preferenser och beteenden. För att kunna få tillgång till uppdaterad kundinformation och 

använda den på ett effektivt sätt behöver företag ta del av kunders specifika situationer. Detta 

görs genom att föra en dialog med kunden där information kan utbytas i båda riktningar. En 

dialog ökar företagets kunskap om kunden och dennes behov samtidigt som dialogen minskar 

kundens osäkerhet för en interaktion med företaget. En dialog bekräftar och stärker relationen 

i båda riktningarna (Blomqvist et al., 2004:58).  

Blomqvist et al. (2004:59) definierar kunddialogen som: 

”En process för kontinuerligt informationsutbyte med individuella kunder i syfte att stödja 

och utveckla relationen.”   

Grunden i en dialog innebär att utbyta information som är till relevans för en utveckling av 

kundrelationen. Detta kan ske genom att tillvara de olika former av kontakt som kunden och 

företaget har med varandra, som till exempel brev och möten (Isaacs, 1999). Dessa dialoger 

ska i sin tur stärka den befintliga kundrelationen ((Blomqvist et al., 2004:60), men frågan är 

dock hur många företag som i verkligen ägnar sig åt regelbundna kundmöten och hur ofta 

kunderna skickar brev eller mejl till ett företag för att enbart hålla dialogen vid liv. Även om 

det anses viktigt kan det vara svårt att få till helt i praktiken. Det viktiga är dock inte hur 

företaget tar kontakt med kunden utan att de visar en vilja att kommunicera och engagerar sig 

i relationen. Att inte alls kommunicera med kunden blir för kunden också en typ av 

kommunikation där kunden inte uppfattas som betydelsefull (Blomqvist et al., 2004:66). Det 

är också viktigt att kommunikationen känns trovärdig. Det gäller också att kommunicera 

lagom mycket och inte överösa kunderna med information (Mellqvist et al., 2002:99).  

Det finns fem kriterier som en kunddialog bör uppfylla (Blomqvist et al., 2004:63 ff.): 

 

 

 



19 

 

• Kunddriven – dialogen ska inte vara styrd av en produktägare eller enskilda 

funktioner. 

• Relevant – dialogen ska vara baserad på kundbehov så att det finns en tydlig 

mening med dialogen. 

• Kontinuerlig – dialogen kan variera i innehåll eller intensitet men ska ändå vara 

regelbunden.                                                         

• Anpassad – dialogen ska utgå från att olika kunder har olika behov av ett 

informationsutbyte.                                              

• Lättförståelig – Företaget ska använda ett språk som är lättförståligt för kunden så 

att det är lätt att hänga med i mötet.                                                                  

Genom att regelbundet utbyta information i en dialog lär sig parterna mer om varandra och 

företaget kan bland annat bli bättre på att ge service och sköta kommunikationen med kunden 

effektivare. Dialogen behöver dock inte komma på initiativ från endast företaget utan kan 

också komma även från kunden (Blomqvist et al., 2004:63 ff.).  

”När ett företag och en kund kommunicerar men varandra handlar det om att företaget 

förmedlar meningsfull information till kunden. Informationen kan förmedlas både informellt 

(genom ett telefonsamtal) eller formellt (genom ett brev eller en trycksak). Ett av syftena med 

kommunikationen är att skapa förtroende och den fungerar som ett klister som håller samman 

relationen.” (Mellqvist et al., 2002:99) 

En kunddialog har tre huvudsakliga användningsområden. Det första är att förbereda och 

underlätta kundmöten. Då dialogen ger företaget en bild av vad kunden förväntar sig kan 

kundmöten genomföras på ett smidigare sätt. Samma gäller det tvärtom, ju mer en kund vet 

om företaget desto lättare blir kundmötena för kunden (Blomqvist, 1999).  

Det andra användningsområdet för dialogen är att fungera som ett stöd för relationen. 

Dialogen fungerar i denna punkt som en röd tråd som binder samman alla kundmötena och 

hjälper kunden att få ett grepp om relationen med företaget (Lindberg-Repo, 2001). Det tredje 

och sista som dialogen kan hjälpa till med är att bygga varumärken. Dialogen kan ge 

varumärket ett innehåll och visa att det lovas i reklamen hålls. Dessa tre punkter visar att det 

genom en dialog går att ändra en kunds syn på ett företag. Att arbeta fullt ut med dialogen och 

integrera den med marknadskommunikationen gör det fullt möjligt att stärka företagets 

varumärke (Blomqvist et al., 2004, s. 61). 
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En kunddialog har tre olika faser (Blomqvist, et al., 2004:63 ff.): 

• Starta kundrelationer (IN) 

Här handlar det om att identifiera kunden och dennes första köp. Genom att göra detta 

skapas en grund för att fortsätta bygga relationen. 

• Utveckla kundrelationer  

Att erbjuda råd och tips som är anpassade för kunden utvecklar relationen och leder till en 

ökad användning av produkter. Information, händelser och korsförsäljning är tre 

dimensioner som erbjuder en möjlighet till dialog för pågående relationer.  

• Avveckla kundrelationer (UT) 

När ett företag ska avveckla en relation är det viktigt att göra det på ett så bra sätt som 

möjligt. Det gäller också att ha strategier för hur förlorade kunder ska minskas. Att sköta 

avslutningen av kundrelationer på ett bra sätt.  

 

Figur 4.  Modell för kunddialogen (Blomqvist, et al., 2004:62) 
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2.6 Teoretisk sammanfattning 

För att få en helhetsbild av hur viktig kommunikationen och relationen är för kunderna 

används både teorier som har sina grunder i medie- och kommunikationsvetenskap samt 

företagsekonomi. Men trots att teorierna delvis behandlar lönsamhet och ekonomi är det 

enbart den kommunikativa och relationsinriktade teorin som är relevant för denna uppsats.  

De ovanstående teorierna visar att det finns många likheter i den kommunikation som de 

förespråkar och är därför viktiga att använda vid en undersökning om vad kunderna anser om 

relationsmarknadsföring 
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3. METOD 

Uppsatsens metod- och materialkapitel består av en presentation av den valda metoden och 

det material som studien bygger på samt urval och tillvägagångssätt. Även etik och 

metodproblem diskuteras.  

 

3.1. Val av metod 

Vid val av metod är det viktigt att tänka på vilken eller vilka tillvägagångssätt som passar bäst 

till problemformulering och de teorier och begrepp som arbetet utförs mot (Eliasson 2010:31). 

Kvantitativ metod är bäst lämpad för mätningar på ”bredden”, för att uppskatta hur spridda 

beskrivna förhållanden och attityder är inom gruppen som undersöks (Eliasson 2010:30).  

Metoden för studien består av en kvantitativ studie i form av en surveyundersökning. 

Surveyundersökningen kommer att ske genom telefonenkäter. Valet av metod baseras på att 

telefonenkäter är det tillvägagångssätt som ger störst möjliga svarsfrekvens (Eliasson 

2010:28). Ju färre som svarar på enkäten desto större risk löper undersökningen för att inte ge 

ett rättvisande svar (Eliasson 2010:28). Tidigare erfarenheter på Karlstads Stadsnät visar att 

en enkätundersökning via post eller webb inte får samma svarsfrekvens och det blir svårt att 

få undersökningen statistiskt signifikant. En annan fördel med telefonenkäter är att det finns 

möjlighet för intervjuaren att tydliggöra frågor om det är något den tillfrågade inte förstår. 

Telefonenkäter minskar även risken för felkryssningar i enkäten då intervjuaren vet hur 

svaren ska kodas, vilket i sin tur ökar reliabiliteten (Eliasson 2010:29).  

En alternativ undersökning är postenkäter. Dessa är billigare att genomföra än 

intervjuundersökningar. Postenkäter ger även större möjlighet för den intervjuade att besvara 

enkäten när det passar honom eller henne (Eliasson ibid.). En nackdel med postenkäter är att 

de har sämre svarsfrekvens än intervjuundersökningar. Postenkäter ökar även risken för 

missförstånd och förutsätter att den tillfrågade förstår det som står i enkäten (Eliasson ibid.). 

Vid en postenkät krävs det ofta att en eller flera påminnelser skickas ut till de som ännu inte 

svarat på enkäten, dock får inte påminnelsen komma allt för nära det första utskicket samtidigt 

som det inte bör gå för lång tid emellan dem (Trost 2008:46). Ur tidsaspekten är det svårt att 

genomföra en postenkät med påminnelser då det tar lång tid att skicka ut enkäter och en eller 

flera påminnelser.  
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En annan undersökningsmetod är webbenkäter. Webbenkäter går att utföra om det finns 

möjlighet att nyttja en webbplats men ett problem med webbenkäter är att den enbart når de 

som har tillgång till en dator (Eliasson 2010:29). Den påverkas även av tekniska begräsningar 

hos datoranvändare som t.ex. användning av cookies. Utformningen av enkäten påverkas även 

av storleken av bildskärmen och upplösningen hos olika användare. Enkäten kan även fastna i 

en bandvägg eller spamfilter hos den tilltänkta respondenten. Ett annat problem med 

webbenkäter är att påminnelser via e-post ofta uppfattas som tjatigare än via vanlig post 

(Trost 2008:133 ff). Även här är tidaspekten en nackdel för undersökningen.  

 

3.2. Tillvägagångssätt 

Metoden för undersökningen är, som tidigare påpekat, kvantitativ surveyundersökning. 

Undersökningen kommer att genomföras som telefonenkäter med 200 befintliga kunder på 

Karlstads Stadsnät.  

De intervjuade är har olika åldrar och kön. De använder sig av olika produkter och har varit 

kunder olika länge. Urvalet sker genom i styrda slumpmässiga urval då det troligtvis är det 

enklaste sättet är att välja i Karlstads Stadsnäts kundregister. Syftet med undersökningen att få 

reda på vilka kunder som finns hos Karlstads Stadsnät och hur de ser på 

relationsmarknadsföring. Undersökningen kommer att ske via telefon då telefonenkäter 

generellt har högre svarsfrekvens än postenkäter (Johansson 2000:89). Vid samtal med 

respondenterna kommer ett samtalsmanus att användas i samband med enkäten (se bilaga 1).  

 

3.3.  Kvantitativ Surveyundersökning 

Användningen av surveyundersökningar är vanligt inom samhällsforskning och anses som 

den bästa metoden för att studera attityder och beteenden hos en grupp som inte går att 

observera direkt. Metoden kombinerar den uråldriga tekniken att samla in information genom 

utfrågning och den moderna tekniken för slumpurval som låter en relativt liten grupp 

representera en större population (Johansson 2010:78ff).   

Kvantitativa undersökningar används för att kunna sätta siffror på undersökningsmaterialet. 

För att konstruera ett bra frågeformulär är det viktigt att täcka in hela ämnet med frågor som 

ger formuläret en tydlig struktur. Genom att ha ett väl strukturerat frågeformulär går det att 
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förbereda ett kodschema för bearbetningen av formuläret Det är viktigt att vara väl förberedd 

då undersökningen inte går att komplettera i efterhand (Eliasson 2010:30). 

Den kvantitativa surveyundersökningen sker antingen via intervjuer eller via enkäter. De 

baseras på representativt urval och avsikten är att kunna uttala sig om förhållanden i en större 

population (Johansson 2010:78). Användandet av kvantitativa surveyundersökningar är 

vanligt för att kunna använda insamlat data till att kunna uttala sig om den hela populationen 

på ett rättvisande sätt (Trost 2008:29) 

 

3.3.1. Etik 

Det finns sedan 2004 en etiklag i Sverige för forskning som handlar om människor. Forskning 

som omfattas och som är till relevans för en surveyundersökning är personuppgifter för brott 

och straff, ras/etniskt ursprung, religion, politiska åsikter, medlemskap i fackföreningar, hälsa 

samt sexliv. Ska en undersökning göras i association med något av dessa ämnen måste 

tillstånd sökas (Ejlertsson, 2005:29). Vetenskapsrådet har fyra krav som ska tas i beaktning 

vid planeringen av en enkätundersökning oavsett om det gäller forskning eller uppsats 

(Ejlertsson, ibid.): 

Informationskravet: 

De personer som deltar i surveyundersökningen ska bli tydligt informerade om 

undersökningens syfte och att det inte finns något tvång för deltagande. 

Samtyckeskravet: 

Deltagare har själva rätten att bestämma över sitt deltagande. Beroende på typ av enkät ges 

samtycke på olika sätt. Vid post- eller datorenkäter ger deltagaren sitt samtycke genom att 

svara på enkäten, vid andra former av enkäter är det viktigt att samtyckeskravet uppfylls utan 

påtryckning. Vetenskapsrådet (1990) menar också att deltagarna själva bestämmer om de ska 

delta i undersökningen och hur länge. De ska också kunna avbryta sitt deltagande när som 

helst utan att det får negativa följder så som påtryckning av undersökningsledaren.  

Konfidentialitetskravet: 

Deltagare ska ges största möjliga konfidentialitet, vilket betyder att bland annat ska deltagarna 

inte kunna kännas igen av utomstående. Personuppgifter ska också bevaras så att obehöriga 
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inte kan ta del av dem. De som arbetar med undersökning som omfattar etiskt känsligt 

material bör enligt Vetenskapsrådet underteckna om tystnadsplikt.  

Nyttjandekravet: 

De insamlade uppgifter får endast användas till undersökningen och inte i något annat syfte 

och sammanhang. Ejlertsson (2005) menar också att det finns vissa typer av frågor som bör 

undvikas. Detta gäller frågor som av deltagaren kan uppfattas som känsliga, närgångna eller 

påträngande (Ejlertsson, 2005:30). Vetenskapsrådet (1990) har två rekommendationer som 

bör tas i med i det etiska arbetet med en undersökning. Den första handlar om att alla personer 

som är inblandade i undersökningen ska få chans att ta del av till exempel känsliga eller 

kontroversiella delar av undersökning innan den publiceras. Den andra rekommendationen 

innefattar att undersökningsledaren eller forskaren ska informera deltagare och andra 

inblandade om de vill veta var forskningen kommer publiceras och om de vill ha en 

sammanfattning av undersökningen.  

En annan viktig aspekt vid etikdiskussioner är ledande frågor. Att använda ledande frågor 

betyder oftast att de tillfrågade svarar instämmande på frågan som ställs (Eliasson, 2010:40). 

Ejlertsson menar att undvika ledande frågor inte är svårt utan att det gäller att formulera 

frågorna så neutralt sätt som möjligt (2005:56). Att bara ha med ord som positivt, trevligt och 

liknande ger inte neutral fråga utan det gäller att ha med ordens motpoler om frågan ska bli 

helt neutral (Ejlertsson, ibid.). Ejlertsson påpekar dock att det finns tillfällen då ledande frågor 

är befogat, som till exempel för att komma förbi personers psykologiska spärrar (2005:57).  

 

3.4. Urval 

Vid en undersökning är det möjligt att undersöka hela populationen i en så kallad 

totalundersökning, ett annat alternativ är att enbart välja delar av den tilltänkta populationen 

(Eliasson, 2010:44). Totalundersökningar är dock ovanligt när det gäller 

surveyundersökningar (Johansson 2000:78). Vid en undersökning är det viktigt att få fram ett 

urval som är relevant för studien då urvalet ska svara på vem eller vilka som ska undersökas 

(Larsson, 2000:56). Hur många respondenter som behövs beror helt på ämne och uppgift men 

antalet ska ge en tillräcklig bredd och variation (Larsson, 2000:58).  
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Denna studie har som mål att utföras på 200 av Karlstads Stadsnäts befintliga kunder som har 

en eller flera aktiva tjänster i nätet. Vid urvalet har varken respondenternas ålder eller kön 

tagits till hänsyn. Antalet respondenter har valts med grund i att det anses tillräckligt stort för 

att undersökningen ska ge god och relevant information för studien samtidigt som den 

begränsade tiden för uppsatsen har tagits i beaktande. Studien kommer att vara ett stickprov ur 

den hela Karlstads Stadsnäts population. Stickprovet för undersökningen har arbetats fram 

genom ett klusterurval. 

 

 Figur 5. Förhållandet mellan populationen och stickprovet (Eliasson, 2010:45). 

Ett klusterurval arbetas fram i flera olika steg där den totala populationen delas in i olika 

mindre grupper (Eliasson, 2010:48). Av de gruppindelningar som gjorts väljs några ut och 

inom de grupperna görs ett urval (Eliasson, ibid.).  

 

3.4.1. Urval för studien 

För den här undersökningen har den totala populationen delats in i olika boendeformer så som 

lägenhet, villa, bostadsrättförening, samfällighet, egen nätägare, företag och så vidare. Sedan 

har tre grupper valts ut som ska undersökas, villa, bostadsrättsförening och egen nätägare. Ur 

dessa tre grupper har ett urval gjorts baserats på bostadsområden. De bostadsområden som 

valts är Råtorp, Stodene, Kroppkärr och Fredicelund för villor. För egen nätägare har 

områdena Anneberg, Dräkten och Soldattorpet (Skåreberget) valts. Bostadsområdena för 

bostadsrättsföreningarna är Vågmästaren, Södra Råtorp och Jägartorpet.  

Population 

Stickprov 
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3.4.2. Bortfall 

Efter att per telefon ha sökt de 200 som valts ut för deltagande i enkäten var det totalt 116 

personer som gick att nå under den aktuella undersökningsperioden. 69 personer valde att 

svara på enkäten medan 47 personer inte ville delta i undersökningen. De övriga 84 

personerna som inte deltagit i undersökningen har inte gått nå trots flera försök. 

Undersökningen har pågått under perioden 6 maj - 17 maj. På vardagarna har samtalen 

genomförts mellan 17.30 och 20.00 och på helger har samtalen skett i tidsspannet 13.00 - 

17.00. Flera försök har gjorts för att få tag på så många respondenter som möjligt.  

Även om målet inte har uppnåtts visar undersökningen empirisk mättnad då respondenterna 

svarar likartat på flera frågor och de bekräftade en tydlig riktning. De som inte valt att svara 

på undersökningen kan antas som transaktionsinriktade kunder som inte vill ha en relation till 

företaget alls eller så är de helt enkelt inte intresserade av att delta i undersökningar. Med 

hänsyn till den empiriska mättnaden, möjligheten att kunna dra slutsatser av den insamlade 

datan samt tidbristen avslutades försöken att få tag på de övriga respondenterna.   

 

3.5. Den kvantitativa surveyundersökningens utformning 

Det finns flera åsikter om hur en enkät bör utformas på bästa sätt och hur frågorna bör 

placeras för att motivera respondenten till att fylla i enkäten. Dock är åsikterna 

gemensamma kring att frågorna inte kommer huller om buller i enkäten utan att det finns 

någon struktur. Frågor som hör samman innehållsmässigt eller har med varandra att göra 

bör finnas i anslutning till varandra (Johansson 2000, Trost 2008).  

I enkätens inledning behandlas ett par frågor som är ställda för Karlstads Stadsnät och 

kommer inte att behandlas i uppsatsen.  

Surveyundersökningen inleds med ett par demografiska frågor om ålder, kön samt hur 

många som bor i det aktuella hushållet. Valet av utformningen av undersökningen är 

baserad på Trosts åsikter kring att placera demografiska frågor först för att stärka 

respondentens motivation att genomföra enkäten (Trost 2008:94) . Detta för att få ett bra 

flöde i enkäten samtidigt som respondenten får en mjukstart i undersökningen genom enkla 

frågor som är lätta att svara på. Genom denna utformning går surveyundersökningen emot 
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Johanssons argument att demografiska frågor i inledningen tråkar ut respondenten och 

sänker motivationen till att slutföra enkäten (Johansson 2000:94).  

Efter de demografiska frågorna följer ett antal frågor som gäller kunderna själva, hur länge 

de varit kunder, vilka tjänster de använder sig av och så vidare. Detta för att kunna få en 

bild av vilka kunder som finns då relationsmarknadsföring lägger stor vikt på kunden och 

dennes åsikter. Genom att få en bild av hur kunderna ser ut och vilka tjänster de använder 

sig av går det att tyda vilken typ av relation med och kommunikationen från ett företag som 

kunderna vill ha.   

Därefter följer frågor som har sin grund i de olika teorierna som studien grundas på. Där 

ställs bland annat frågor som undersöker hur viktigt kunderna anser att det är med en 

relation till ett företag, hur viktigt de tycker det är med en direkt kontakt med ett företag 

samt om de vill vara med och påverka vilken typ av information som går ut till alla kunder 

och när.  

Surveyundersökningen består av sakfrågor för att undvika irrelevanta ämnen som inte berör 

undersökningen men även för att få så direkta svar som möjligt av respondenten. Korta 

frågeformuleringar används för att inte trötta ut respondenten eller för att undvika att 

krångla till en fråga i onödan och på så vis riskera att respondenten inte svarar på frågan 

(Trost 2007:86).  

Svarsalternativen har utformats med hänsyn till vilken information som behövs för att kunna 

tyda vilka beteendemönster och krav på kommunikation som kunderna har.  

I alla frågor, förutom frågan om vilka tjänster respondenten använder, kan respondenten 

enbart välja ett svarsalternativ. Vid frågan om vilka tjänster som används framgår det 

tydligt att flera svarsalternativ är möjligt. Vid ett par frågor finns svarsalternativet 

”Annat/Annan” för att det i vissa fall är möjligt att det finns andra svarsalternativ än de 

som finns i enkäten, för att få så uttömmande svar som möjligt av respondenten. Med hjälp 

av dessa kan respondenten fortfarande svara på frågan och på så sätt undviks bortfall. Dock 

kan svarsalternativet ”Annat”, för respondenten kan ses i likhet med ”vet ej” och ge 

respondenten utrymme för att låta bli att ta ställning i frågan om denne inte utvecklar sitt 

svar (Trost 2007:77).  
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Vid vissa frågor ställs öppna följdfrågor för att få en djupare förståelse om varför kunden 

svarar eller tycker på ett visst sätt. Genom dessa frågor går det att se vad kunden är nöjd 

med och varför men även för att ta reda på mer om vad de vill se förändringar i. Det finns 

viss problematik med att ställa öppna frågor och detta avråds i de flesta fall. Trost anser 

istället att en öppen slutfråga i avslutet av enkäten bör användas (Trost 2007:76), detta 

finns även med i enkäten för att täcka upp eventuella funderingar och kommentarer som 

respondenten kan tänkas ha. De öppna frågorna ställs enbart i utvecklingssyfte och kommer 

inte att ingå i kodningen av enkäten utan kommer presenteras i en bilaga med information 

om vad respondenterna påpekat. Det kan även vara svårt att få utvecklande svar på just de 

enskilda frågorna som är relevanta med enbart en öppen fråga i slutet av enkäten.  

 

3.6. Metodproblem 

Enligt Johansson (2000) finns det tre frågor som viktiga att ha i beaktning vid metodproblem 

för surveyundersökningar. Den första frågan handlar om vilka som ska tillfrågas, vilken del av 

populationen som ska undersökas (Johansson, 2000:81). Detta menar Johansson att det verkar 

som självkart men det är många undersökningar som kritiserats just för att de inte klargjort 

vilka som tillfrågas i undersökningen. Ett annat problem som innefattas av den första frågan 

är relationen mellan gruppen som ska undersökas och urvalsramen. Urvalsramen kan täcka 

gruppen för undersökningen på olika sätt, antingen via över- eller undertäckning (Johansson, 

2000:81 ff.). Vid övertäckning är urvalsramen större än populationen och vid undertäckning 

är den mindre och då nås inte den grupp som ska undersökas (Johansson, 2000:82). Något 

annat som dyker upp vid diskussionen kring den första frågan innefattar antalet personer som 

ska tillfrågas. Då det sällan är möjligt med totalundersökning är ett urval nödvändigt 

(Johansson, 2000:83). När ett urval ska göras är det viktigt att det är representativt för hela 

populationen (Johansson, ibid.).  

Den andra frågan handlar om hur frågeformuläret ska se ut och hur frågorna ställs. Oavsett 

vilken typ av enkät som ska besvaras är gäller det att komma ihåg att de personer som ska 

delta offrar sin fritid för att svara (Johansson, 2000:94). På grund av detta är det viktigt att 

tänka på hur långt frågeformuläret ska vara och om alla frågor verkligen är nödvändiga för att 

nå ett önskvärt resultat (Johansson, ibid.). När det kommer till frågorna är idealet för 

surveyundersökningen att alla frågor ska uppfattas lika av dem som får frågorna (Johansson, 

2000:96). Vid telefonenkäter idealet lättare att uppnå än vid till exempel postenkäter då det 



30 

 

finns möjlighet att förklara frågan (Johansson, ibid.). Ett sätt att testa så att enkäten fungerar 

är att låta några testpersoner svara på enkäten och komma med feedback på vad som fungerar 

och inte (Johansson, ibid.). Även om frågeformuläret är bra uppbyggt med bra frågor är 

bortfall vid surveyundersökningar är inget ovanligt och vid postenkäter skickas flera 

påminnelser ut för att få så många som möjligt att svara och skicka in (Johansson, 2000:93). 

Telefonenkäter fungerar dock annorlunda då inga påminnelser skickas ut men om en person 

inte skulle svara fortsätter försöken. Johansson påvisar att undersökningsföretag kan ringa en 

person mellan åtta och tio gånger vid olika tidpunkter innan personen ses som ett bortfall 

(Johansson, 2000:94). För att öka svarsfrekvensen är ett missivbrev eller liknande en stor 

fördel. Detta gör att personen som tillfrågas får information om undersökningen och dess 

syfte och chansen är då större att personen svarar på enkäten än om ingen information hade 

delgivits (Johansson, 2000:92). Det är viktigt att i missivbrevet informera om undersökningen 

är anonym eller konfidentiell. Vid telefonenkäter är det ytterst viktigt att påpeka om 

undersökningen är anonym då en specifik person söks som valts ut ur ett register (Johansson, 

2000:93). 

Den tredje och sista frågan handlar om hur undersökningarna ska analyseras. När enkäterna är 

gjorda ska informationen samlas in och kodas (Johansson, 2000:100). Poängen med 

kvantitativa undersökningar handlar om att analysera olika frekvenser och när 

insamlingsarbetet är klart börjar arbetet med att analysera (Johansson, 2000:101). För att 

kunna analysera behövs det en teoretisk utgångspunkt men också kunskap inom hur arbete 

med kvantitativ data ska genomföras (Johansson, ibid.). Det finns tre olika sätt att presentera 

data och alla handlar om att sammanfatta och få fram strukturer i det material som samlats in 

(Johansson, ibid.). Det som är lättast att presentera är absolut frekvens vilket innebär att visa 

antalet som svarat på en fråga som ställts, dock är det vanligare att visa relativa frekvenser, 

eller lättare sagt, procent. Det tredje och sista sättet att presentera data är med statistiska mått 

som används för att samfatta olika tendenser (Johansson, ibid.).  

 

3.6.1. Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är begrepp som bäst hör hemma i kvantitativa studier jämfört med 

kvalitativa studier där dessa begrepp bäst byts ut mot ordet trovärdighet (Trost, 2007:65).  
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Validitet handlar om något så enkelt att underökningen ska mäta det som ska mätas och inget 

annat (Eliasson, 2006:16). Validitet för denna studie innebär att de frågor som ställs i 

surveyundersökningen har med det som ska undersökas att göra (Ekström & Larsson, 

2000:13). För att studiens slutsatser ska vara korrekta är det viktigt att rätt frågor har ställts 

och är ett bra mått för de slutsatser som dras (Ekström & Larsson, ibid.). Urvalet är också en 

viktig aspekt av validiteten för studien då det är viktigt att urvalet är genomtänkt (Larsson, 

2000:73). För att nå en hög validitet är det viktigt att ha en tydlig och klar frågeställning som 

tydligt pekar på vad som ska undersökas och mätas (Eliasson, 2006:17).  

För studien innebär reliabilitet att undersökningen är genomförd på ett korrekt sätt – hur 

undersökningens mätningar utförts och hur de har bearbetats, att undersökningen inte 

innehåller några fel och att respondenterna har svarat ärligt (Ekström & Larsson, 2000:13 & 

Eliason, 2006:15). I grunden handlar om undersökningen som gjort är pålitlig, om den går att 

göra igen och få samma resultat (Eliasson, ibid.). Eliasson menar att det är viktigt att 

undersökningen ska kunna gå att genomföra en gång till med samma resultat då det är ”… 

viktigt att andra ska kunna kontrollera de data som underökningens slutsatser bygger på.” 

(Eliasson, 2006:15).  

Inom begreppet reliabilitet finns fyra komponenter (Trost, 2007:64): 

Kongruens – som handlar om likhet mellan frågor som ska mäta samma sak.  

Precision – innefattar hur en person som intervjuar registrerar svar eller hur en person fyller i 

en enkät.  

Objektivitet – innebär hur olika intervjuare registrerar svar, är registreringarna lika är 

objektiviteten hög.  

Konstans – handlar om tidsaspekten och förutsätter att attityder eller vad undersökningen 

handlar om inte ändrar sig.  

Kongruens är framför allt aktuellt vid surveyundersökningar då till exempel flera olika frågor 

ställs om liknande saker för att få med så många sidor av saken som möjligt (Trost, ibid.).  

Då samtalsmanus användes fick samtliga som deltog i surveyundersökningen samma 

information innan undersökningen började om syftet med undersökningen och hur deras 

deltagande skulle användas till uppsatsen. Även anonymitet för respondenterna gicks igenom. 

Då surveyundersökningarna gjordes via telefon fylldes inte frågeformulären i av 

respondenterna själva men frågor och svarsalternativ förklarades tydligt för den tillfrågade 
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och det fanns utrymme för respondenten att ställa frågor kring formuläret. Vid slutet av 

telefonenkäten fick den intervjuade möjlighet att få kontaktuppgifter till uppsatsförfattarna 

samt till stadsnätschefen på Karlstads Stadsnät om frågor skulle uppstå efter avslutad intervju.  

3.6.2. Generaliserbarhet  
Generaliserbarhet innebär att de resultat som fås fram från en studie inte enbart ska ge 

kunskap om studien själv utan också resultera i en kunskap av en mer generell karaktär 

(Ekström & Larsson, 2000:15). Vetenskapliga studier fungerar som så att även om en enskild 

organisation studeras ska studien i slutändan kunna visa något generellt om organisationer i 

allmänhet (Ekström & Larsson, ibid.). Generalisering kan ses som ett uttryck för myter och 

fördomar men inom vetenskap ska begreppet tillämpas på ett mer kritiskt sätt och alltid ha 

med frågan ”Har vi grund för att påstå detta?” i bakhuvudet (Ekström & Larsson, 2000:16).  

Generaliserbarhet när det gäller surveyundersökningar är att studera ett representativt urval av 

en större population där studiens resultat sedan ska kunna representera hela populationen 

(Ekström & Larsson, ibid.). Grunden för generaliseringar som den för surveyundersökningar 

kallas induktiv slutledning och hjälper till med att dra slutsatser för den genomförda 

studien.(Ekström & Larsson, ibid.).  

För denna studie kan resultaten hypotetiskt väntas vara generella för den populationen som 

undersökningens urval representerar.  Resultatet för undersökningen har en empirisk mättnad 

som visar att resultatet blir detsamma oavsett hur många som tillfrågats i undersökningen. 

Studien går även att applicera generellt på företag då enkätfrågorna är ställda på så sätt att de 

ska kunna gälla andra företag än just Karlstads Stadsnät. Karlstads Stadsnät har enbart 

använts som ett exempel för att respondenterna enklare ska kunna sätta frågorna i ett 

sammanhang. Och därför är resultaten inte något som gäller enbart Karlstads Stadsnät utan är 

applicerbart på andra företag.  

 

3.7. Metodkritik 

Då studiens syfte var att undersöka om kunderna är intresserade av en relation med de företag 

som de är kunder hos, och i så fall i vilken utsträckning, valdes den kvantitativa metoden. Den 

kvantitativa metoden ger mätbara siffror och resultatet blir oftast inte tydligt förrän efter 

sammanställningen. Dock visade denna undersökning tydligt att respondenterna till stor del 
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svarade likartat på de flesta frågorna och där av kunde undersökningen avslutas i förtid. Då 

undersökningen enbart gjordes på kunderna och hade som syfte att undersöka deras 

synpunkter, var den kvantitativa metoden bäst lämpad.  

Ett problem vid användandet av telefonenkäter är att det tar lång tid att ringa alla utvalda 

respondenter. Tiden på dygnet måste även tas i beaktande vid undersökningen då 

respondenterna inte alltid är hemma för att svara på undersökningen. Därför gjordes samtalen 

mellan 17.30 och 20.00 på vardagar samt 13.00 och 17.00 på helger. För att få tag på så 

många respondenter som möjligt var det även nödvändigt att ringa samma personer flera 

gånger om de inte svarat de andra gångerna som samtalen gjorts.  

Fördelen med att använda telefonenkäter är att svarsfrekvensen är hög bland respondenterna 

samt att alla frågor i enkäten besvaras. Något som kan vara ett problem vid postenkäter. 

Under enkäten finns det även möjlighet att förklara frågor som respondenten inte förstår, 

vilket även ger bättre svarsfrekvens på enskilda frågor.  

Att använda en kvalitativ metod och utföra intervjuer har sina nackdelar då intervjuerna inte 

ger en klar bild av hur kunderna tycker generellt då det innebär att färre tillfrågas. En lösning 

skulle kunna vara att använda fokusgrupper att utföra intervjuerna med men det kan vara svårt 

att få respondenterna att samlas vid en och samma tidpunkt, samt att engagemanget för att 

delta kanske inte är speciellt stort.  

En annan kvalitativ metod som vi hade kunnat använda oss av är så kallad expertisintervju 

med marknadsansvarig samt stadsnätschefen för att få deras syn på hur kommunikationen 

bedrivs idag, om några ändringar bör göras samt om de anser att kundernas åsikt är viktig. 

Frågan om ifall relationsmarknadsföring är viktigt ur företagssynpunkt hade också kunnat tas 

upp. Istället för detta har en beskrivning av Karlstads Stadsnäts varumärkesdeklaration gjorts.  
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RESULTAT 

Här presenteras resultaten av de frågor som ställdes i undersökningen. Dock enbart de 

frågorna som gällde relationsmarknadsföring, dialog och varumärken. Fråga 1-7 behandlade 

frågor som var av intresse av Karlstads Stadsnät och behandlas därför inte i resultatdelen. 

Frågeställningarna för fråga 1-7 finns i Bilaga 1 och resultaten redovisas i Bilaga 2. 

 

För att undersöka kunders uppfattning om relationsmarknadsföring studerades Karlstads 

Stadsnäts kunder med hjälp av telefonenkäter. Urvalet gjordes via ett stickprov i populationen 

och totalt svarade 69 personer på enkäten. Trots det ringa antalet visade undersökningen 

empirisk mättnad.  

Inledningsvis i enkäten behandlades sju frågor för Karlstads Stadsnäts räkning, dessa frågor 

ingår ej i uppsatsen. Sedan ställdes åtta frågor som rör relationsmarknadsföring för att få en 

uppfattning om deras åsikt.  

 

På fråga 8 i enkäten svarade 53 respondenter att de anser att det är viktigt eller mycket viktigt 

att det finns en relation mellan kund och de företag som de är kunder hos. Av de tillfrågade 

ansåg 14 stycken att det varken var viktigt eller oviktigt med relationer. Enbart två personer 

ansåg att det var mindre viktigt medan ingen av de tillfrågade ansåg att det inte alls var 

viktigt.  
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Fråga 9 undersökte om kunderna är nöjda med relationen till Karlstads Stadsnät i dagsläget. 

En majoritet, 36 stycken av de tillfrågade, svarade att de var nöjda eller mycket nöjda med 

relationen. Medan enbart fem svarade att de var missnöjda eller mycket missnöjda. De som 

varken var nöjda eller missnöjda var 21 stycken samt sju svarade av de tillfrågade ansåg att de 

inte har någon relation alls till Karlstads Stadsnät.  
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Karlstads Stadsnät äger enbart själva nätet vilket innebär att kunderna oftast enbart har dialog 

med sin tjänsteleverantör. Fråga 10 visar hur viktigt kunderna anser att det är att även ha en 

dialog med Karlstads Stadsnät. Av respondenterna ansåg 34 stycken att det är viktigt eller 

mycket viktigt att ha en dialog med Karlstads Stadsnät. Medan 22 av respondenterna ansåg att 

det varken är viktigt eller oviktigt och 13 av de tillfrågade ansåg att det är mindre viktigt eller 

inte alls viktigt.  

 

Fråga 11 undersöker om kunderna anser att kommunikationen mellan dem och Karlstads 

Stadsnät. Här svarar en klar majoritet, 41 respondenter, att kommunikationen är tillräcklig. 

Endast 12 av respondenterna anser att kommunikationen inte är tillräcklig. Medan 16 

respondenter svarade att de inte vet om kommunikationen är tillräcklig.  
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Efter att frågat om kommunikationen ställdes en fråga om ifall kunderna vill vara med och 

påverka vilken typ av information de får. Där svarade 32 stycken att de inte ville vara med att 

påverka medan 21 stycken av de tillfrågade ville ha den möjligheten. Här svarade 16 

respondenter att de inte var säkra på om de ville få den möjligheten.  

 

För att få reda på om kunderna anser att det är viktigt att få information vid någon speciell 

tidpunkt i kundrelationen och/eller om kunderna vill ha kontinuerlig information. Vid denna 
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fråga fick kunderna svara fler alternativ. Det svarsalternativ som förekom mest var att de ville 

ha kontinuerlig information från företag, hela 47 stycken av respondenterna valde detta 

svarsalternativ. Men 35 stycken av respondenterna ansåg även att det var viktigast att få 

information innan kunden beslutat sig om ifall de ska bli kunder hos företaget. De övriga 

alternativen var inte lika viktiga för respondenten. Endast åtta stycken ansåg att det var viktigt 

med information precis när de blivit kunder, exempelvis vilka tjänster som finns hos Karlstads 

Stadsnät. Så få som fem stycken ansåg att de ville ha information ett par månader efter att de 

blivit kunder. Och en av de tillfrågade visste inte när det var viktigast att få information.  
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Bara 27 stycken av de tillfrågade tyckte att värdeordet Befriande stämde in bra eller väldigt 

bra på Karlstads Stadsnät. Däremot tyckte hela 48 av de tillfrågade att värdeordet Valfrihet 

stämde in bra eller väldigt bra på Karlstads Stadsnät. De som ansåg att Befriande stämde in 

varken bra eller dåligt var 33 stycken, mot att 16 stycken svarade att Valfrihet varken stämde 

in bra eller dåligt. Så få som fem stycken ansåg att Valfrihet stämde in dåligt eller väldigt 

dåligt i jämförelse med att nio stycken ansåg att Befriande stämde in dåligt eller väldigt dåligt.  

1,45% 5,80%

23,19%

56,52%

13,04%

0

10

20

30

40

50

Väldigt dåligt Dåligt Varken bra eller 
dåligt

Bra Väldigt bra

Fråga 15. Hur bra eller dåligt tycker du att 
ordet: valfrihet stämmer in på Karlstads 

Stadsnät?



40 

 

4. ANALYS 

Här presenteras en analys av resultatet kopplat till de teorier som behandlats i tidigare 

kapitel. Frågorna har analyserats med hjälp av teorierna som presenterats i tidigare kapitel 

och om teorierna stämmer in på kundernas uppfattning av relationsmarknadsföring. För att 

tydliggöra vad som kommit fram under undersökningen presenteras analysen med hjälp av 

frågeställningarna.  

 

4.1. Är det viktigt ur ett kundperspektiv att företag bedriver 

relationsmarknadsföring?  

I grunden inleds en relation så fort kunden gör ett köp hos ett företag. Men det är inte förrän 

kunden upplever att det finns någon nytta med att köpa samma varumärke eller handla från 

samma företag som en relation kan utvecklas och bli starkare. Så många som 50,72 procent av 

kunderna tycker att det är viktigt att ha en relation med företaget de är kund hos, och 26,09 

procent tycker att det är väldigt viktigt.  

Svaren visar tydligt att majoriteten av de tillfrågade tycker att det är viktigt att ha en relation 

med de företag som de är kunder hos. Den visar även att relationsmarknadsföring är viktigt ur 

ett kundperspektiv. Många av de tillfrågade kommenterade vid frågan om generell relation att 

det beror på vilket typ av företag som det handlar om. De tillfrågade har en tendens att vilja ha 

större relation med företag vars produkter kräver mer engagemang från kunden innan, under 

och efter ett köp. Det vill säga köp som innebär en större beslutsprocess för kunden.   

Genom att kunderna anser att det är viktigt ger företagen möjlighet att använda Grunigs 

mixed-motive modell för att gynna det egna intresset om finns hos både kunderna och 

företaget. Då både företaget och kunderna kan få en ”win-win” situation genom detta 

arbetssätt, vilket öppnar för att företagen kan bygga relationer med sina kunder. Men för att en 

”win-win” situation ska vara möjligt krävs det att både företag och kunderna är tillfredställda 

med kommunikationsprocessen. 

För att ta reda på vilken typ av relation kunderna kunde nöja sig med frågades de om de var 

nöjda med den relation som de har till Karlstads Stadsnät idag. Denna fråga visar att 34,78 

procent är nöjda och 17,39 procent mycket nöjda med sin relation till Karlstads Stadsnät. 

Frågan visar att kunderna är nöjda med den relation om finns idag till Karlstads Stadsnät, trots 
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att Karlstads Stadsnät inte bedriver relationsmarknadsföring enligt den definition som ges av 

både Grönroos och Blomqvist, Dahl & Haeger.  

Som Grönroos återger Gwinners teori, det tre fördelar för kunderna att upprätthålla en relation 

med ett tjänsteföretag, eller leverantör, som Karlstads Stadsnät är.  

Fördelarna för kunden med en relation kan vara: 

• säkerhet: minskad oro, tilltro till leverantören.  

• sociala fördelar: kunden blir igenkänd av personalen, kunden känner personalen, 

vänskap utvecklas mellan kund och personal. 

• särskilda förmåner: tilläggstjänster, förmånliga priser. 

 

En relativt stor andel (30,43 procent) har svarat att de varken är nöjda eller missnöjda med 

relationen som de har till Karlstads Stadsnät. En orsak till detta är för att det inte är Karlstads 

Stadsnät som är den naturliga kontakten när problem uppstår, utan det är tjänsteleverantören. 

Det finns en möjlighet att de kunder som sagt att de är nöjda eller mycket nöjda med 

relationen till Karlstads Stadsnät idag känner fördelar som säkerhet och särskilda förmåner. 

Det finns även en möjlighet att de kunder som sagt att de är mycket missnöjda eller missnöjda 

med relationen samt de som upplever att det inte finns någon relation enbart tänker på relation 

i de sociala fördelarna och inte säkerheten eller de särskilda förmånerna som kunderna 

erbjuds.  

Av de tillfrågade har 10,14 procent sagt att de inte känner att de har någon relation till 

Karlstads Stadsnät överhuvudtaget. Detta för att Karlstads Stadsnät enbart agerar som 

nätägare och den största kommunikationen sker med tjänsteleverantören. Men även för att 

Karlstads Stadsnät inte kommunicerar särskilt mycket med sina kunder i dagsläget.  

För att kunna utgöra hur pass viktigt kommunikationen är ur ett kundperspektiv frågades 

kunderna om de anser att kommunikationen med Karlstads Stadsnät är tillräcklig som den är 

idag. Majoriteten (59,42 procent) anser att kommunikationen idag är tillräcklig med Karlstads 

Stadsnät. Men intressant är att många av de tillfrågade har svarat att de vill ha kontinuerlig 

information från Karlstads Stadsnät på en annan fråga, vilket inte sker idag (för mer 

information se kapitel 5.2) 
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De kunder som svarat Nej (17,39 procent) har sagt att de vill ha mer information om vad som 

händer, nya produkter, tjänster, operatörer, nya erbjudanden och information om vilka 

områden som byggs ut. Ett flertal nämner även att de inledningsvis som kund vill få mer 

information om hur Karlstads Stadsnät fungerar och hur man kopplar in tjänsterna. 

Isaccs och Blomqvist et al. anser att en viktig del i relationsmarknadsföringen är dialogen 

mellan kunden och företaget. Grunden för dialogen innebär utbyte av information som är 

relevant för att utveckla kundrelationen. Detta kan göras genom att ta tillvara på de former av 

kontakt om sker mellan företaget och kunden, exempelvis kontinuerlig information via brev 

eller webb. Det viktiga är inte hur kontakten med kunderna sker från företagets sida utan att 

de visar en vilja att kommunicera och engagera sig i relationen.  

Då Karlstads Stadsnät endast är nätleverantör innebär det att kunderna oftast enbart har 

kontakt med tjänsteleverantören. Över 36 procent har svarat att det fortfarande är viktigt att 

det finns en dialog med Karlstads Stadsnät ändå. Däremot är det mycket troligt att många 

(31,88 procent) svarat att det varken är viktigt eller oviktigt just för att de oftast har kontakt 

med tjänsteleverantören. Många respondenter säger även att tjänster hittills har fungerat bra 

och att de inte behövt ha någon dialog med Karlstads Stadsnät ur den aspekten. Här har 11,59 

procent svarat att det inte alls är viktigt, men på samma grunder som tidigare. Den naturliga 

kontakten sker inte med Karlstads Stadsnät utan med den tjänsteleverantör de är kunder hos.  

Kunddialog har tre syften för en relation enligt Blomqvist et al.: 

• Starta kundrelationer (IN) 

Identifiera kunden och det första köpet. Genom identifikationen skapas en grund för att 

fortsätta bygga relationen. 

• Utveckla kundrelationer  

Att erbjuda råd och tips som är anpassade för kunden utvecklar relationen och leder till en 

ökad användning av produkter. Information, händelser och korsförsäljning är tre 

dimensioner som erbjuder en möjlighet till dialog för pågående relationer.  

• Avveckla kundrelationer (UT) 

När ett företag ska avveckla en relation är det viktigt att göra det på ett så bra sätt som 

möjligt. Det gäller också att ha strategier för hur förlorade kunder ska minskas. Att sköta 

avslutningen av kundrelationer på ett bra sätt.  
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Karlstads Stadsnät verkar starta en relation med kunden och identifierar kunden med dess köp 

men någon vidare utveckling av relationen sker inte. Det verkar inte göras några satsningar på 

att föra relationen vidare. Många av de tillfrågade respondenterna har, som tidigare påvisat, 

sagt att kommunikationen behöver utvecklas. En del kunder tycker att upplevelsen av att 

Karlstads Stadsnät ska vara något bra men då det varken finns kontakt, dialog eller relation ut 

mot kunderna försämras upplevelsen. En av de tillfrågade respondenterna som varit kund i två 

år hade inte varit med om någon kommunikation alls sedan denne blev kund.  

Som Blomqvist et al. menar (Se sida 18 för kunddialogen och dess kriterier)gynnar 

kunddialogen gynnar både kunden och företaget då den lär parterna mer om varandra genom 

regelbundet utbyte av information och företaget kan bland annat bli bättre på att sköta 

kommunikationen med kunden effektivare och ge bättre service. Dialogen behöver inte enbart 

tas på initiativ av företag utan kan även göras från kunden. I undersökningen påpekar 

kunderna att Karlstads Stadsnät kan bli bättre på flera kriterier och kräver mer information om 

vad som händer.  

 

4.2. Vill kunden kunna påverka hur relationen ser ut? 

Det är viktigt att komma ihåg att alla kunder inte är intresserade att skapa relationer med 

företag. De kunderna som vill ha en relation kallas relationsinriktade och de kan delas in som 

aktiva eller passiva. De aktiva kunderna söker kontakt med företaget medan de passiva nöjer 

sig med en vetskap om att företaget finns där om så skulle behövas. Grönroos delar in 

kunderna i tre olika kundinställningar (se sida 16).  

Troligtvis finns alla olika typer av kunder inom olika företag men det är då viktigt att ta reda 

på vilka kunder som är aktiva. För att sedan dra nytta av deras intresse av interaktion med 

företaget relationsutvecklingen och marknadsföringssammanhang.  

För att få reda på om kunderna är intresserade att vara med och interagera med företaget 

frågades respondenterna om de vill ha möjlighet att vara med och påverka vilken information 

de får ifrån Karlstads Stadsnät. Som här fick statuera som exempel för att respondenterna 

skulle ha enklare att förstå frågan.   
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De respondenter som svarat Ja (30,43 procent) på frågan ingår i den grupp som Grönroos 

kallar för aktiv relationsinriktning. Majoriteten har svarat Nej (46,38 procent) och faller 

istället in i den passiva relationsinriktningen. Den bild byggs av de svar som respondenterna 

ger är att det inte finns några transaktionsinriktade kunder. Antingen är detta ett korrekt 

antagande eller så är de transaktionsinriktade kunderna svåra att upptäcka alternativt väldigt 

få.  

Grunigs mixed-motive modell innebär att företag (sändaren) ska lyssna på kunderna 

(mottagaren) och ge dem en chans till att uttrycka sina åsikter. Syftet är att kunderna ska 

förstå meddelandet som kommer från företagen. Om det är så att kunderna inte skulle förstå 

meddelandet finns det möjlighet för kunderna att ge feedback till företaget. En del i mixed-

motive modellen är att företagen måste vara beredda på att förändra sitt eget agerande och sin 

egen attityd utifrån den respons och de grav som kunderna ger företaget. Samtidigt som 

företagen och kunderna får fördelar genom att förhandla med varandra och komma fram till 

en lösning.  

Då Karlstads Stadsnäts kunder är ganska splittrade i om de vill vara med och påverka eller 

inte kan det vara svårt att tillämpa denna modell eftersom kunderna inte kan tvingas till att 

delta i kommunikationsprocessen. Då alla kunder inte är intresserade av att vara med att 

påverka är det föga troligt att de är beredda att anpassa sig till företaget. Däremot bör 

företaget försöka tillämpa relationsmarknadsföring i den mån det är möjligt med sina kunder. 

Respondenterna visade tydligt när de ansåg att det var viktig att få ta del av information från 

de företag som de är kunder hos. 68,12 procent ville få ta del av kontinuerlig information, 

vilket är ett av de fem kriterierna i kunddialogen. Men 50,72 procent ville även få ta del av 

information innan de bestämt sig för om de ska bli kunder.  

Flera författare menar att om ett företag skulle välja att inte kommunicera alls med kunden, så 

som i Karlstads Stadsnäts fall, utöver den kommunikation som sker på webben, så sänder 

även detta ett meddelande till kunden. Om ingen kommunikation alls sker med kunden 

uppfattas inte kunderna som betydelsefulla. Därför är det viktigt att följa kunddialogen och 

göra kommunikationen så att den känns trovärdig. Kommunikationen bör ske i lagom mått 

och inte överösa kunderna med onödig information. Företaget bör inte kommunicera om de 

inte har något relevant att säga och de bör inte trötta ut kunden i onödan.  
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Som tidigare påpekat lär sig parterna mer om varandra genom regelbundet utbyte av 

information och hjälper företaget att kommunicera effektivare med kunderna. Syftet är att 

kunderna ska förstå meddelandet som kommer från företagen. Om det är så att kunderna inte 

skulle förstå meddelandet finns det möjlighet för kunderna att ge feedback till företaget. 

När kunderna uttryckt sina åsikter om vad de vill ha är det upp till företaget att ändra sitt 

beteende och ge kunderna det de vill ha för att nå en fungerande och bra relation där både 

kunderna och företaget blir nöjda och ”win-win”-situationen uppstår som förespråkas både 

inom relationsmarknadsföring och i mixed-motive modellen.  

För Karlstads Stadsnäts del skulle detta innebära att de skulle få lägga om sin kommunikation 

och börja kommunicera mer med sina kunder kontinuerligt via exempelvis nyhetsbrev om vad 

som händer inom företaget.  

 

4.3. Kan relationsmarknadsföring påverka kundens uppfattning om 

företagets varumärke? 

Mellqvist et al. poängterar att relationen inte bara är viktig i kommunikationen mellan 

företagen och kunden utan även i bildandet av ett varumärke och de associationer företaget 

vill att varumärket ska få. Kundrelationen bidrar till de associationer kunden har till 

företagsnamn, varumärke eller företagsrepresentanter. Kundens relation till ett företag kan 

delas in i tre delar. Den första delen, produkt- och tjänstekvalité, handlar om hur väl en 

produkt eller tjänst motsvarar kundens förväntningar. Den andra, servicekvalité, handlar om 

hur kunden upplever den service som den får. Den tredje, varumärkeskvalité, visar hur 

kunden värderar den image som företaget förmedlar.   

Företagen bör därför vara måna om att skapa relationer även ur varumärkessynpunkt. Att ha 

en stark relation kan stärka varumärket och vise versa.  

För att stärka sitt varumärke kan företag använda sig av Kevin Lanes Kellers modell: 

kundbaserat varumärkeskapital. Den bygger på att styrkan hos varumärket ligger i vad 

kunderna har lärt sig, känt eller hört om varumärket över tiden. Modellen har fyra delar som 

företag bör ta hänsyn till när de bygger sitt varumärke.  
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Den första nivån handlar om varumärkets identitet, och ifall varumärket finns med i 

kundernas ”top of mind awareness”. Om kunden inte tänker på företaget när ett specifikt 

problem uppstår har företaget misslyckats att placera varumärket hos kunden. Den första 

nivån har tre viktiga funktioner: 

1. Den påverkar bildandet av och styrkan hos varumärkesassociationerna som utgör 

varumärkets image och ger märket mening.  

2. Att skapa ett högt utmärkande märke med tanke på identifikation och behovs 

tillfredställelse är viktigt under ett potentiellt köp eller konsumtionsmöjligheter.  

3. När kunderna har lågt engagemang för en produktkategori kan det hända att 

kunderna enbart baserar sina val på varumärket. 

 

Nivå två består av varumärkets mening, prestationerna och bilden av varumärket. 

Produkten är hjärtat i varumärkeskapitalet och därför är det är viktigt att etablera varumärkets 

mening hos kunderna. Produktens prestationer är det som har störst påverkan på hur kunderna 

upplever ett varumärke. Allt detta påverkar vilka varumärkesassociationer kunderna får när de 

hör eller ser varumärket.  

Varumärkesassociationerna kan kopplas till dess image och kan stå för olika värden eller 

ha olika personligheter som kan delas in i tre dimensioner:  

• Styrka – hur starkt varumärket identifieras till en viss association 

• Fördelaktighet – hur viktigt eller värdefullt märkesassociationen är för kunderna 

• Unikt – hur särskiljande är märkesidentiteten med märkesassociationen.  

 

Den tredje nivån består av responsen till varumärket, kundernas bedömningar av varumärket 

och vilka känslor det väcker.  

 

Det fjärde och översta lagret handlar om relationen mellan kunden och varumärket. På vilken 

nivå kunderna identifierar sig med varumärket. Varumärkesresonansen är den naturliga 

relationen som kunden har med ett varumärke och i vilken utsträckning kunden känner att 

denne relaterar till varumärket (För de fyra kategorierna i varumärkesresonansen se sida 14).  
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Alltså är inte relationsmarknadsföring viktigt endast ur ett relationssyfte för företaget utan 

även för dess varumärke. En kund som har en stark relation till företaget och känner 

varumärkesresonans kan vara en stor tillgång till företaget. Genom dessa kunder kan företaget 

marknadsföra sig ytterligare och i fall som för Karlstads Stadsnät kan dessa vara med och 

informera nya områden om Karlstads Stadsnät på exempelvis möten.  

I Karlstads Stadsnäts varumärkes deklaration beskrivs att varumärket Karlstads Stadsnät 

symboliseras av tre värdeord som företaget arbetar aktivt med: Öppenhet, frihet och 

mångfald.  

Öppenhet innebär att Karlstads Stadsnät är ett öppet nät för flera olika tjänsteleverantörer och 

att kunderna inte bara har ett tjänsteutbud att välja på.  

Frihet syftar till att kunden själv har frihet att välja vilka tjänster de vill använda sig av och 

hos vilken tjänsteleverantör som de vill nyttja tjänsterna. Det innebär även att kunderna inte 

behöver låsa fast sig i långa avtal med tjänsteleverantören.  

Mångfald innebär att Karlstads Stadsnät ska erbjuda en mångfald av tjänster och leverantörer 

för kunderna att välja bland. Karlstads Stadsnät vill erbjuda ett attraktivt tjänsteutbud och att 

utbudet ska spegla den tekniska utvecklingen och kundernas behov.  Mångfald innebär även 

att det finns konkurrens mellan de olika tjänsteleverantörerna och även på prissättningen av de 

olika tjänsterna.  

Dessa värdeord har Karlstads Stadsnät summerat i strofen ”Befriande bredband”. 

För att se hur väl hur Karlstads Stadsnät lyckats med sitt varumärkesbyggande ställdes två 

frågor angående två olika ord som förekommer frekvent i deras kommunikation och 

marknadsföring.  

Undersökningen visar att många av de tillfrågade inte får någon riktig uppfattning om vad 

ordet befriande skulle ha med Karlstads Stadsnät. Därav har 47,83 procent av de tillfrågade 

svarat att ordet varken passar bra eller dåligt. Ordet förstås inte av respondenterna och många 

har frågat vad som menas med befriande. Detta visar att Karlstads Stadsnät behöver arbeta 

mer med de bakomliggande orden: Öppenhet, frihet och mångfald mot kunderna. För att 

kunderna i sin tur ska kunna förstå bättre hur Karlstads Stadsnät arbetar och därigenom känna 

att ordet Befriande stämmer in på företaget. Då Karlstads Stadsnät vill att varumärkesnamnet 

ska bli en kvalitetsstämpel som förmedlar att det finns en garanti på vad de kan förvänta sig 
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av Karlstads Stadsnät på kort och lång sikt blir det ännu viktigare att placera ordet Befriande i 

kundernas medvetande. Om de inte känner igen ordet kan de heller nå högre upp i 

kundbaserat varumärkeskapitalstriangeln vilket leder till att kunderna inte kan uppnå någon 

identifikation eller attitydtillhörighet till varumärket.   

Det andra ordet som Karlstads Stadsnät använder sig av i sin kommunikation är Valfrihet. Här 

anser 56,52 procent av respondenterna att ordet stämmer in bra på Karlstads Stadsnät. Trots 

detta kommenterar flera av respondenterna att ordet Valfrihet inte upplevs helt då de får för 

lite information om nya tjänster och tjänsteleverantörer. Karlstads Stadsnät vill erbjuda ett 

attraktivt tjänsteutbud och med ett utbud som speglar den tekniska utvecklingen och 

kundernas behov. Undersökningen visar att så är fallet även om kunderna upplever att de inte 

får tillräckligt med information om vad som händer inom företaget.  
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5. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

Här presenteras de slutsatser som går att dra av analysen med grund i frågeställningar. Det 

finns även en presentation av hur Karlstads Stadsnät bör gå vidare med materialet.  

 

5.1.  Är det viktigt ur ett kundperspektiv att företag bedriver 

relationsmarknadsföring?  

Undersökningen som gjorts visar att relationsmarknadsföring inte är viktigt ur enbart 

företagssynpunkt utan även ur kundsynpunkt. Den största delen av respondenterna svarade att 

de tyckte att det var viktigt att det finns en relation mellan kunden och företag om den 

vara/tjänst som kunden ska köpa kräver ett större engagemang från kundens sida. Dock kräver 

inte kunden så mycket från företag och som det nämns nedan är kunderna nöjda med att få 

information om vad som händer inom företaget och känner sig på så sätt som en del av 

företaget och företaget visar att det vet att kunderna finns. 

Kunderna är inte intresserade av att ha en relation med företag som erbjuder enklare 

varor/tjänster. En respondent gav som exempel att denne inte var intresserad av att ha en 

relation med KaramellKungen då han menade att han handlar deras godis för att det finns i 

just den affären han handlar.  

Ur en kundsynpunkt är det därför inte meningsfullt för företag som exempelvis 

KaramellKungen att försöka använda relationsmarknadsföring och identifiera sina kunder.  

Men kunderna anser att företag vars varor/tjänster, som till exempel Karlstads Stadsnät, 

kräver mer engagerade före och under ett köp är relationsmarknadsföring och dialog med 

kunderna till företagets fördel. Det går att anta att det är ett större beslut för kunden om han 

eller hon ska ansluta sig till Karlstads Stadsnät och betala kostnaden för installation och sedan 

välja vilken operatör som är bäst än att välja om han eller hon ska köpa Cola-nappar från 

KaramellKungen eller inte.  För sådana företag som Karlstads Stadsnät är det därför gynnsamt 

att använda kunddialogen och uppmärksamma vilka deras kunder är, hjälpa dem i 

beslutsprocessen samt utveckla relationen genom att upprätthålla intresset och 

kommunikationen med kunden.  

Många av respondenterna svarade även att det är viktigt att de får kontinuerlig information 

från de företag som de är kunder hos. Kunderna vill veta vad som händer i företaget och vill 
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gärna ha information om exempelvis nya varor/produkter/tjänster. Respondenterna har visat 

att de är intresserade av ett utbyte av information och utveckling av kundrelationen. 

Därigenom är alltså inte bara företaget intresserade av en ”win-win”-situation utan även 

kunderna då utbytet av information och utvecklingen av kundrelationen kan ge kunderna olika 

typer av fördelar som nämnts tidigare.  

 

5.2. Vill kunden kunna påverka hur relationen ser ut? 

De flesta av respondenterna har svarat att de inte vill vara med att påverka relationen och 

kommunikationen. Det går därför att anta att de flesta av kunderna mer stämmer in på de 

passivt relationsinriktade, de var även störst i undersökningen. De vet att de kan kontakta 

leverantören om de vill och de söker till viss del efter kontakt men tar sällan möjligheten att 

interagera med företaget. Då gäller det istället för företaget att göra relationen enklare för 

kunderna. Detta kan göras genom att företaget tar ansvar för att kommunicera mer med 

kunden, ge kunden mer information om vad som händer i företaget och vilka förändringar 

som sker då det är mindre troligt att dessa kunder själva skulle söka efter sådan information.  

Dock skiljer sig inte de sig inte speciellt mycket jämfört med de kunderna som är villiga att 

lägga ner tid och engagemang på att bilda och utveckla relation med de företag som de är 

kunder hos. Därför är det viktigt att företaget inte glömmer bort de aktivt relationsinriktade 

kunderna som företaget har, de som är villiga att integrera med företaget och kan tänka sig att 

lägga ner tid och eget engagemang. Företaget bör ta tillvara på dessa genom att utbyta 

information och erfarenheter så att det blir gynnsamt för både kunderna och företaget.  

När respondenterna frågades om när det var viktigt att de tyckte att det var viktigt att få ta del 

av information från företagen svarade en stor majoritet att de ville få ta del av kontinuerlig 

information. Därför är det viktigt att hålla kommunikationen med kunderna löpande. Om ett 

företag inte kommunicerar alls, blir det ändå en storts kommunikation som säger att kunderna 

inte uppfattas som betydelsefulla för företaget.  
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5.3.  Kan relationsmarknadsföring påverka kundens uppfattning om 

företagets varumärke? 

Som Mellqvist et al. menar att är relationen inte bara viktig i kommunikationen mellan 

företagen och kunden utan även i bildandet av ett varumärke och de associationer företaget 

vill att kunderna ska få av varumärket. Undersökningen visar att deras teori stämmer överens 

med respondenternas svar.   

Relationsmarknadsföring kan påverka kundens uppfattning om företagets varumärke då 

företaget har större möjlighet att påverka kunderna som de har en relation med. 

Kundrelationen hjälper kunderna att skapa associationer till företagsnamn, varumärke eller 

företagsrepresentanter. Genom en god relation mellan kund och företaget kan kunden bättre 

förstå företagets varumärke samt få en mer positiv attityd till det som varumärket står för och 

dess associationer.  

Att ha en stark relation kan därför stärka varumärket men det innebär även att ett välplacerat 

varumärke kan stärka en relation. Eftersom relationen kan påverka varumärket är det viktigt 

att företaget vårdar relationen med kunderna. Att företaget tar till vara på kundernas åsikter 

och gör eventuella ändringar i relationen om det är något som kunderna inte är nöjda med.  

 

5.4.  Undersökningens användning för Karlstads Stadsnät  

Överlag verkar kunderna nöjda med Karlstads Stadsnät. Dock finns det vissa småsaker som 

Karlstads Stadsnät skulle kunna göra för att öka nöjdheten bland de befintliga kunderna. Om 

Karlstads Stadsnät skulle börja kommunicera med sina befintliga kunder i form av något 

nyhetsbrev med information om nya tjänster, tjänsteleverantörer och allmän information om 

vad som händer inom företaget ha de kommit en lång väg i kundernas ögon.  

Varumärkesmässig skulle de behöva arbeta mer utifrån med värdeorden som finns i 

varumärkesdeklarationen så att dessa ord placeras tydligt i kundernas medvetande vilket i sin 

tur. Givetvis är det viktigt att kunderna även känner att värdeorden stämmer överens med den 

upplevelse som de har av varumärket. Detta kan göras i samband med att de ökar 

kommunikationen med sina befintliga kunder genom att vara konsekventa i att använda 

värdeorden samtidigt som de behöver använda sig an enhetliga budskap i kommunikationen 

så att kunderna enkelt kan associera kommunikationen med Karlstads Stadsnät.  
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BILAGOR 

BILAGA 1 

 
KARLSTADS ELÄNT AB 
Karlstads Stadsnät 
Karlstad 2010-01-18 

Varumärkesdeklaration Karlstads Stadsnät 

 
1. Varumärket Karlstads Stadsnät 
Karlstads Stadsnät är namnet, och även varumärket, för Karlstads Elnäts 
(och därmed också Karlstads kommuns) infrastruktur av optiskt fibernät. 
Men begreppet Karlstads Stadsnät står för något mer än bara den fysiska 
infrastrukturen. Den representerar den stabilitet, service och de resurser 
som finns inom hela kommunkoncernen. Stadsnätet är också bärare av tre 
viktiga värden, som också innehåller viktiga löften till kunderna:  
- Öppenhet 
- Frihet 
- Mångfald 

Det kan också sammanfattas i strofen ”Befriande Bredband”.  
 
Med Öppenhet menar vi att stadsnätet är ett öppet nät. Det vill säga att 
det är öppet för många olika tjänsteleverantörer. För kundens del betyder 
det att man inte bara är hänvisad till ett tjänsteutbud.  
 
Med Frihet menar vi kundens frihet att själv få välja vilka tjänster man 
anser sig ha behov av och vilken tjänsteleverantör man vill köpa dem 
från. Friheten innebär också att kunden inte skall behöva låsa fast sig i 
långa avtal i förhållande till tjänsteleverantören.  
 
Med Mångfald menar vi att det skall finnas en mångfald av tjänster och 
leverantörer att välja mellan på Karlstads Stadsnät. Vi verkar aktivt för 
att tjänsteutbudet skall bli så bra och attraktivt som möjligt för kunden, 
och att utbudet också skall spegla såväl den tekniska utvecklingen som 
kundens behov. Mångfalden innebär också att det finns en konkurrens 
mellan tjänsteleverantörerna och därmed också vad gäller prissättningen 
på de olika tjänsterna.  
 
Allt detta innehåller Karlstads Stadsnät, och namnet blir därmed en 
kvalitetsstämpel. Där Karlstads Stadsnät finns med står det för en garanti 
för vad kunden kan förvänta sig – på kort såväl som på längre sikt.  
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2. Grafisk profil 
Karlstads Stadsnät har ingen egen logotyp och heller inget eget grafisk 
utförande. I löptext skall dock Karlstads Stadsnät skrivas med stort ”K” 
respektive stort ”S”. Det gäller även när man enbart använder ordet 
”Stadsnät” eller ”Stadsnätet”. Företrädesvis skall dock alltid den 
fullständiga ordbilden Karlstads Stadsnät användas. Detta eftersom det 
särskiljer oss, och visar att det inte handlar om stadsnät i allmänhet 
 
Om logotyp skall användas är det Karlstads Elnäts logotyp som skall 
finnas med. Företagets logotyp skall dock enbart finnas med i 
kommunikationen där vi själva är avsändare eller aktiv part.  
 
I allt grafiskt material som produceras för och kring Stadsnätet skall 
Karlstads Elnäts grafiska profil användas. Bolaget följer samma grafiska 
riktlinjer som Karlstads kommun. Grafisk manual och instruktioner finns 
på www.karlstad.se/profil, även om avsändaren i vårt fall skall vara 
Karlstads Elnät AB istället för Karlstads kommun. Logotyp från 
Karlstads Elnät fås efter överenskommelse med informations- och 
marknadschefen. I all kommunikation skall också adressen till 
Stadsnätets hemsida användas, det vill säga www.stadsnat.karlstad.se. 
 

3. Andra aktörer och samarbetspartners 
Vid marknadsföring och försäljning av stadsnätsanslutningar finns såväl 
rättighet som skyldighet att använda Karlstads Elnäts och Karlstads 
Stadsnäts varumärken, näringstecken och övriga symboler, inte minst i 
framtagning av marknadsföringsmaterial. All användning skall dock 
bestämmas i samråd med Karlstads Elnät, antingen med stadsnätschefen 
eller med informationschefen. I övrigt äger inga externa partners i något 
fall rätt att använda Stadsnätets varumärke om inte Karlstads Elnät har 
godkänt det skriftligen i förväg.  
 
Med marknadsföringsmaterial avses t ex utskick/brev, annonser, 
broschyrer, skyltar, affischer, webb-banners etc.  
 

Kommunikationsoperatör 
En avtalad kommunikationsoperatör får använda sig av varumärket 
Karlstads Stadsnät i all marknadsföring av verksamheten lokalt. I detta 
fall arbetar kommunikationsoperatören på Karlstads Elnäts uppdrag, och 
har därmed full nyttjanderätt till namnet. Dock skall allt 
marknadsföringsmaterial som tas fram alltid först godkännas av, och 
eventuellt också arbetas fram, i samarbete med stadsnätschefen och 
informationschefen på Karlstads Elnät.  
 
I all marknadsföring och kundkommunikation från 
kommunikationsoperatören skall Karlstads Elnäts grafiska profil följas. 
Vår grafiska profil bygger på samma principer som Karlstads kommun. 
Riktlinjer och grafisk manual finns att ladda hem på 
www.karlstad.se/profil. Logotyp från Karlstads Elnät fås efter 

http://www.karlstad.se/profil�
http://www.stadsnat.karlstad.se/�
http://www.karlstad.se/profil�
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överenskommelse med informations- och marknadschefen. (se mer i 
avsnitt 2) 
 
I all kommunikation skall också adressen till Stadsnätets hemsida 
användas, det vill säga www.stadsnat.karlstad.se. Adressen skrivs med 
vit text (Franklin Gothic No 2 Roman) på svart botten i en bård i 
layoutens nederkant tillsammans med Karlstads-solen, som skall placeras 
längst till höger i den svarta bården.  
 

Tjänsteleverantörer 
De leverantörer som erbjuder sina tjänster får lov att använda sig av 
varumärket Karlstads Stadsnäts i sin marknadsföring lokalt gentemot 
kunderna. Allt marknadsföringsmaterial som tas fram skall alltid först 
godkännas av, och eventuellt också arbetas fram, i samarbete med 
stadsnätschefen och informationschefen på Karlstads Elnät.   
 
I all kommunikation skall adressen till Karlstads Stadsnäts hemsida 
användas, det vill säga www.stadsnat.karlstad.se. I de fall logotyp skall 
användas i kommunikationen används Karlstads Elnäts logotyp.  
 

Andra nätbyggare 
Andra nätbyggare kan få lov att använda sig av Karlstads Stadsnäts 
varumärke. Grundförutsättningen för detta är dock att hela Karlstads 
Stadsnäts tjänsteutbud erbjuds de kunder som ansluter sig till det aktuella 
företagets nät. En viktig restriktion i sammanhanget är att företaget inte 
på något sätt får uttrycka sig så att det kan tolkas av kunden som att man 
köper en anslutning till Karlstads Stadsnät, utan att anslutningen ger 
tillgång till Karlstads Stadsnäts utbud. Företaget måste också visa 
konkreta åtgärder som vidtas för att eventuella problem med 
anslutningarna inte skapar dålig publicitet och badwill för Karlstads 
Stadsnäts vidkommande.  
 
I kommunikation från andra nätbyggare i förhållande till kund så skall 
Karlstads Elnäts logotyp endast användas i undantagsfall. Detta för att 
inte informationen skall vara missvisande och göra ett intryck av att 
Karlstads Elnät står bakom och är delaktig i anslutningen.   
 
Den svarta bården med solen och webbadressen till Stadsnätets hemsida 
används enbart när Karlstads Elnät är avsändare.  

 
Har du frågor? 
Då är du alltid välkommen att kontakta:  
Informations- och marknadschef; Malin Thorsén, tel 054-29 55 54 
Stadsnätschef: Hafsteinn Jonsson, tel 054-29 66 92 
Du kan också nå oss via e-post: förnamn.efternamn@karlstad.se 

 

 

http://www.stadsnat.karlstad.se/�
http://www.stadsnat.karlstad.se/�
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BILAGA 2 

Enkät/Samtalsmanus: 

Hej! Mitt namn är Evelina/Madelene och jag är student i Medie- och 
kommunikationsvetenskap vid Karlstads Universitet. Jag skriver en uppsats om 
kommunikation och marknadsföring med Karlstads Stadsnät som studieobjekt.  
Jag ringer till dig eftersom du är kund hos Karlstads Stadsnät och jag undrar om jag skulle 
kunna få ställa ett par frågor till dig? Undersökningen tar ca 10 minuter. Alla svar behandlas 
anonymt och är enbart till för att jag ska kunna dra slutsatser i uppsatsen.  

 
Det är totalt 15 frågor i enkäten och inledningsvis kommer ett par frågor om dig som kund hos 
Karlstads Stadsnät. 

 
1. Kön 
□ Man  
□ Kvinna  

 
2. Ålder: 
□ < 24 
□ 25-34  
□ 35-44 
□ 45-54 
□ > 55 

  
3. Boendeform 
□ Villa 
□ Bostadsrättsförening 
□ Samfällighet 

 
4. Hur länge har du varit kund hos Karlstads Stadsnät? 
□ 0-3 månader 
□ 4-7 månader 
□ 8 månader – 1 år 
□ Mer än ett år 

 
5. Vilka tjänster använder du? Flera val möjliga. 
□ TV 
□ Telefoni 
□ Internet 
□ Annat, nämligen: 

 
6. Vem i hushållet har ansvar för tecknandet av tjänster? Flera svar möjliga. 
□ Jag själv 
□ Partner 
□ Annan, nämligen: 
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7. Hur nöjd är du med Karlstads Stadsnät? 
På en skala 1-5 där 1 = mycket missnöjd, 3 = varken nöjd eller missnöjd och 5 = mycket nöjd 

 
1 2 3 4 5  
Kan du motivera ditt svar? Vad är det bästa med Karlstads Stadsnät? Vad kan bli bättre? 
 
Nytt ämne: 
Nu följer ett antal frågor om marknadsföring i allmänhet.  
Men innan vi går vidare vill jag få definiera ett begrepp som hjälper dig att besvara 
kommande frågor. 

 
Relationsmarknadsföring innebär att företag vill skapa långvariga relationer med sina kunder.   
I relationsmarknadsföring tas kundernas åsikt till vara och det anses viktigt att få veta vad 
kunderna tycker och tänker.  Det handlar alltså om hur företaget kommunicerar med 
kunderna.  
Så då går vi in på nästa fråga… 

 
8. Hur viktigt är det för dig är, rent generellt, att det finns en relation mellan dig som 
kund och de företag som du är kund hos?  
På en skala 1-5 där 1 = inte alls viktigt, 3 = varken viktigt eller oviktigt och 5 = mycket 
viktigt 

 
1 2 3 4 5  

 
9. Hur nöjd är du med din relation till Karlstads Stadsnät?  
På en skala 1-5 där 1 = mycket missnöjd, 3 = varken nöjd eller missnöjd och 5 = mycket nöjd 

 
1 2 3 4 5  
□ Har ingen relation till Karlstads Stadsnät 

 
Karlstad Stadsnät äger enbart själva nätet vilket innebär att du som kund oftast bara har 
kontakt med tjänsteleverantören.  

 
10. Hur viktigt är det för dig som kund att också ha en dialog med Karlstads Stadsnät? 
På en skala 1-5 där 1 = inte alls viktigt, 3 = varken viktigt eller oviktigt och 5 = mycket 
viktigt 

 
1 2 3 4 5  

 
11. Tycker du att kommunikationen mellan dig som kund och Karlstads Stadsnät är 
tillräcklig? (Med kommunikation menar vi: information via post, webb, telefon, personlig 
kontakt, möten osv. både från dig som kund och från Karlstads Stadsnät) 
□ Ja 
□ Nej 
□ Vet ej 
Om Nej, vad behöver förbättras? 
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12. Skulle du vilja ha möjlighet att vara med och påverka vilken typ av information du 
får från Karlstads Stadsnät? 
□ Ja 
□ Nej 
□ Vet ej 
Om Ja, skulle du vilja att Karlstads Stadsnät kontaktar dig med mer information om hur du 
kan göra det? 

 
13. NÄR tycker du att det är viktigast att få ta del av information från Karlstads 
Stadsnät? Flera val möjliga. 
□ Innan du beslutar dig för om du ska bli kund 
□ När du precis blivit kund 
□ Ett par månader efter att du blivit kund 
□ Kontinuerlig information behövs 
□ Vet ej 

 
Nu kommer jag att ställa två frågor om två olika ord och hur väl de stämmer in… 

 
14. Hur bra eller dåligt tycker du att ordet: befriande stämmer in på Karlstad Stadsnät?  
På en skala 1-5 där 1 = väldigt dåligt, 3 = varken bra eller dåligt och 5 = väldigt bra  

 
1 2 3 4 5  

 
15. Hur bra eller dåligt tycker du att ordet: valfrihet stämmer in på Karlstad Stadsnät?  
På en skala 1-5 där 1 = väldigt dåligt, 3 = varken bra eller dåligt och 5 = väldigt bra  

 
1 2 3 4 5  

 
Till sist undrar jag bara om det är något vi inte frågat om eller om du har övriga 
synpunkter? 

 
Avslut: 
Är det något annat du undrar över? I sådana fall lämnar jag gärna våra telefonnummer.  
 
Om nej: Då får jag tacka för din medverkan. Ha en bra dag! 

 
Om ja: Har du papper och penna? 
Evelina på 070-435 84 91 
Madelene på 073- 822 38 96 
Har du frågor till Karlstads Stadsnät kan du kontakta Hafsteinn Jonsson som är stadsnätschef, 
honom når du på 054-29 66 92. 

 
Då får jag tacka för din medverkan. Ha en bra dag!  
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BILAGA 3 

Kommentarer från respondenter 

Fråga 7: Kan du motivera ditt svar? Vad är det bästa med Karlstads Stadsnät? Vad kan 

bli bättre? 

Det som de flesta kunder ser som bra med Karlstads Stadsnät är att det finns många olika 

operatörer att välja på och att det alltid finns något som passar, det finns en stor valfrihet 

enligt vissa. Många säger att de inte har något att klaga eller kommentera på då tjänster 

fungerat bra utan något strul. En del kunder påpekar också att de är nöjda med hastigheten på 

Internet har ökat i och med Karlstads Stadsnät. Bra driftsäkerhet på nätet tycker några få 

kunder också.  

Det många kunder vill se en förbättring på är framför allt en bättre och mer kontinuerlig 

kontakt från Karstads Stadsnät, det är mycket och bra kontakt i början men efter att allt är 

installerat och klart finns ingen kontakt. De vill gärna veta vad som händer och vad som blivit 

nytt, om det till exempel kommit till några nya operatörer, erbjudanden eller liknande. Några 

kunder har också berättat att deras tjänster ibland krånglar som till exempel att TV-bilden 

flackar eller att telefonen ekar. Några upplever att det finns många operatörer som inte är så 

kända och känns svåra att lita på. Kunderna upplever också att det är svårt att veta vem som 

ska kontaktas i olika lägen, om det är Karlstads Stadsnät, OpenNet eller den egna 

tjänsteleverantören.  

Priset är något som splittrar kunderna, en del säger att priset är billigt och bra medan andra 

tycker att det är för dyrt och att installationskostnaden kanske borde vara gratis.  

 

Fråga 11: Om Nej, vad behöver förbättras? 

De allra flesta vill ha kontinuerlig information om vad som händer och vad som är nytt – 

operatörer, erbjudanden, anslutna områden och liknande. En ökad kontakt önskas helt enkelt. 

Två av de tillfrågade har fått erbjudanden från operatörer som de upplever som oseriösa och 

inte litar på. De ser gärna att leverantörer ses över och att det finns så många leverantörer att 

en guidning från Karlstads Stadsnät så att det blir lättare att veta vad som passar.  
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En kund berättar att kontakten inte ens har varit befintlig då enkäten var den första form av 

kontakt om/med Karlstads Stadsnät som han fått sedan han blev kund för två år sedan.  

Många ser också en ökad information om tjänster och hur det fungerar.  

 

Till sist undrar jag bara om det är något vi inte frågat om eller om du har övriga 

synpunkter? 

Två kunder skulle gärna se regelbundna kontroller av nätet så att det fungerar som ska, de 

menar att detta är viktigt för kunden men att det också borde vara viktigt även för Karlstads 

Stadsnät.  

Ibland kommer det erbjudanden och layouten är flashig och snygg och det märks att Karlstads 

Stadsnät försöker men det kan ändå bli bättre menar en av kunderna. 

En del kunder tycker att upplevelsen att Karlstads Stadsnät är något bra tyvärr inte upplevs då 

det varken finns kontakt, relation eller dialog ut mot kunderna. En kund tyckte att vissa frågor 

om relation var svåra att svara på då kunden inte upplevde någon relation.  

En del kunder påpekar att ordet valfrihet inte upplevs helt då de får för lite information om 

tjänster, operatörer osv.  
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BILAGA 4 

Detta är svarsresultat för frågorna som ställdes för Karlstads Stadsnäts räkning 
som därför inte behandlas i uppsatsen.  
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Här har respondenten kunnat svara flera alternativ ifall de använder mer än en tjänst. 

 

Här har respondenten kunnat svara flera alternativ ifall det är mer än en som har ansvaret för 

tecknandet av tjänster.  

 

 

59,42%

34,78%

88,41%

0,00%

0 10 20 30 40 50 60 70

TV

Telefoni

Internet

Annat

Fråga 5. Vilka tjänster använder du? 

89,86%

27,54%

0,00%

0 10 20 30 40 50 60 70

Tillfrågad

Partner

Annan

Fråga 6. Vem i hushållet har ansvar för 
tecknandet av tjänster?



66 

 

 

 

0,00% 1,45

27,54%

33,33%

37,68%

0

5

10

15

20

25

30

Mycket missnöjd Missnöjd Varken nöjd eller 
missnöjd

Nöjd Mycket nöjd

Fråga 7. Hur nöjd är du med Karlstads 
Stadsnät?


	INLEDNING
	Bakgrund
	Problemdiskussion
	Syfte och frågeställningar
	Casebeskrivning Karlstads Stadsnät
	Företaget Karlstads Stadsnät
	Varumärket Karlstads Stadsnät
	Kommunikationen med kunderna
	Hemsidan – ett aktivt kommunikationsverktyg
	Samarbetet med Karlstads Stadsnät

	Avgränsningar
	Disposition

	TEORI
	Mixed-motive modell
	Kritik mot Grunigs tvåvägskommunikationsmodeller
	Varumärken och kundrelationer
	Relationsmarknadsföring
	Relationen ur ett kundperspektiv
	Dialogen – länken mellan kunden och företaget

	2.6 Teoretisk sammanfattning

	METOD
	Val av metod
	Tillvägagångssätt
	Kvantitativ Surveyundersökning
	Etik

	Urval
	Urval för studien
	Bortfall

	Den kvantitativa surveyundersökningens utformning
	Metodproblem
	Validitet och reliabilitet
	Generaliserbarhet

	Metodkritik

	RESULTAT
	ANALYS
	Är det viktigt ur ett kundperspektiv att företag bedriver relationsmarknadsföring?
	Vill kunden kunna påverka hur relationen ser ut?
	Kan relationsmarknadsföring påverka kundens uppfattning om företagets varumärke?

	SLUTSATSER OCH DISKUSSION
	Är det viktigt ur ett kundperspektiv att företag bedriver relationsmarknadsföring?
	Vill kunden kunna påverka hur relationen ser ut?
	Kan relationsmarknadsföring påverka kundens uppfattning om företagets varumärke?
	Undersökningens användning för Karlstads Stadsnät

	REFERENSLISTA
	BILAGOR

