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Sammanfattning 
 

Titel:  Att vårda relationer med nyckelkunder 

Slutseminarium: 2010-08-09 

Ämne:  Kandidatuppsats i företags ekonomi, 15 hp 

Företag:  Textile Farbe, Circulo  

Nyckelord:  Key Account Manager, Relationsmarknadsföring och  Nyckelkund 

Problemformulering: Hur vårdar företag samt underhåller sin relation med 

  befintliga nyckelkunder? 

Syfte:  Vi vill med denna studie undersöka hur företag vårdar samt 

  underhåller sina relationer med befintliga nyckelkunder. 

Teori:  De teorier som har tagits upp i teori delen handlar om  

  relationsmarknadsföring, kundvård och Key Account  

  Management. 

Metod:  En kvalitativ ansats har använts, med intervju på två textil företag 

  belägna i Brasilien.  

Slutsats:  Studien har visat att båda företagen har ett huvudsyfte och detta är 

  att jobba med befintliga nyckelkunder för att skapa och bevara 

  långvariga affärsrelationer med dem. Båda företagen fokuserar på 

  att identifiera och tillfredställa kundernas behov, samt att engagera 

  båda parterna i relationen. Kommunikation är en viktig faktor i    

  relationen, för att skapa en dialog, vilket leder till utbyte av 

  information, idéer och kunskaper. Förtroende och kundlojalitet 

  också är en av viktiga faktorerna för att skapa en långvarig 

  affärsrelation. Allt det här utgör en viktig grundsten för att kunna 

  våra och underhålla sin relation med befintliga kunder. 
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1. Inledning 

Detta inledande kapitel ger en inblick i vad denna studie omfattar för att vidare beskriva det 

valda problemområdet, sedan beskrivs en bakgrund med tillhörande problemformulering av 

uppsatsens ämnesområde. Diskussionen leder fram till uppsatsens frågeställning och mynnar 

sedan ut i uppsatsens syfte. Därefter följer avgränsningar och centrala begrepp. 

1.1.1 Problembakgrund 
 

”En lång relation blir effektivare för alla parter... Man lär sig hantera relationen, utnyttja 

den intensivare och effektivare.” 

(Gummesson, 2006, s. 40) 

1.1.2 Relationsmarknadsföring 
Idagens affärsmiljöer präglas organisationer av allt mer mättade marknader, förändringar i 

konkurrensens verklighet och en ökad brådska att få kunskap om kunder och deras behov. 

Samtidigt har kunderna blivit mer diversifierade och krävande. Den ökade takten som ständigt 

förändrar företagens affärsmiljöer och konsumentens efterfråga har resulterat i att företagen 

blir tvungna att söka nya sätt för att behålla de konkurrensfördelar som företagen har, ett 

tillvägagångssätt är att underhålla kundrelationer, för ändamål att bevara befintliga 

kundrelationer (Kracklauer, Quinn Mills & Seifert, 2004). Morris et al (1999) menar att 

relationsmarknadsföring används numera som en mekanism för att hantera den grundläggande 

kundrelationen i en förändrad och ständigt föränderlig affärsmiljö. 

Gummesson (2006) resonerar vidare att företag behöver en grundläggande trygghet i en 

osäker värld, denna trygghet kan fås bland annat via de relationer som företaget skapar med 

sina kunder och olika intressenter. Vidare anser Kotler et al (2002) att kundrelationer som är 

långa och hållbara lönar sig i längden.  Långsiktiga och nära relationer tillfredställer behovet 

av trygghet. Ännu viktigare blir kundrelationer när det uppstår lågkonjunktur. Att ta hand sina 

kundrelationer blir ännu viktigare vid lågkonjunktur då det skapar ett avmattat beteende av 

konsumtion (Quelch, 2008). Genom relationsmarknadsföring maximerar företagen sin kontakt 

med kunden och på såsätt maximera andelen lojala konsumenter (Krol, 1999). Med 

relationsmarknadsföring uppnår företagen en ökad konkurrensfördel. Bland annat menar 

Feurst (1999) Att vårda och underhålla relationer har visat sig vara kostnadseffektivt då det är 

fem gånger dyrare att attrahera nya i jämförelse med att behålla existerande. 

 

“Because the purpose of business is to create and keep customers… the basic 

Function of marketing is to attract and retain customers at a profit”. 

(Drucker, 1963) 

 



Relationsmarknadsföring (RM), i den meningen att etablera och underhålla viktig social och 

affärskontakter med kunder och leverantörer, är lika gammal som själva handeln (Ballantyne 

& Williams., 2008). RM fick sin stora uppmärksamhet i början av 1980-talet. RM beskrevs av 

Berry (1984) som ett verktyg för kundlojalitet, en väg till ökad konkurrenskraft och ökad 

kundtillfredsställelse. Bland annat berodde RM:s uppmärksamhet att flertal marknader var 

mättade och det fanns svårigheter att hitta konsumenter då det fanns fler produkter än vad som 

efterfrågades. Enligt Grönroos (2008) riktade företagen fokus mot produkten i sitt försök att 

förändra konsumentens köpbeteende.  

Förändring i konkurrens och affärsmöjligheterna har lett till att företag istället anpassar sina 

produkter efter kundens önskemål (ljungberg & Larsson., 2001). Denna utveckling ökade 

behovet för företagen att lära känna sina konsumenter och att skapa, vårda och behålla 

kundrelationer i rådande affärsmiljöer. På senare tid har RM utvecklats och fräschats upp som 

en strategiskprocess där relationsmarknadsföring bygger på långsiktiga allianser med 

nuvarande och potentiella kunder på ett sådant sätt att både köparen och säljaren arbetar för en 

gemensam uppsättning specificerade mål (Morris et al., 1999). 

Det relativt nya relationsmarknadsföringskonceptet innebär att många definitioner har dykt 

upp i litteraturen (Harker 1999, Knemeyer et al., 2005,). Vilket innebär att 

relationsmarknadsföring fortfarande saknar en allmänt hävdvunnen definition (Ngai, 2005). 

Olika författare ger olika definitioner av relationsmarknadsföring men den gemensamma 

grundläggande tanken är att marknadsföringen sett ur en relationell synvinkel. I centrum för 

relationsmarknadsföring är tanken att kunderna har fortsatt värde över och ovan att enskilda 

och diskreta transaktioner, fokus ligger därför snarare på relationen än transaktionen 

(Grönroos, 2008).  

“Relationship marketing involves understanding, focusing and managing ongoing 

collaboration between selected… customers for mutual value creation and sharing 

interdependence and organizational alignment” 

  (Bergeron, 2001) 

1.1.3 Key Account Management 
Som en reaktion på förändringen i affärsmiljön och i kundernas köpbeteenden och krav, har 

många leverantörer inom business-to-business infört Key Account Management (KAM) 

program. Syftet med dessa program är att selektivt utse och tjäna strategiskt viktiga kunder på 

ett mer individuellt sätt. I företagets kundportfölj finns en kärna (kunder). Leverantören anser 

att om utbytet med dessa kunder hanteras på ett bestämt sätt kan de erbjuda större 

kommersiell effektivitet. Att hantera dem på ett visst sätt innebär en annan form av 

förvaltning än vad som vanligtvis används för sina kunder. Mer specifikt innebär det att 

samordna information och åtgärder i tid och rum i förhållande till en kund i sin helhet (Wang 

et al., 2007; Ivens et al., 2007). 

 



Key Account Management innebär att identifiera kunden som en långsiktig investering för 

framtida lönsamhet samt identifiera de kunder som är särskilt viktiga för företaget (Pardo et 

al., 2006). Nyckelkunder eller strategiska konton är utan tvekan en av företags starkaste 

tillgångar, följaktligen är Key Account Management (KAM) inte bara en utmaning för en 

organisation, men avgörande för dess konkurrenskraft (Zupancic, 2008). Vikten av KAM 

bygger på slutsatsen att KAM understryker behovet för företagen att behålla nyckelkunder 

eller så kallade ”platinum” kunder som är de mest lönsamma kunderna (Pardo et al., 2006). 

1.2 Problemdiskussion 
Relationsmarknadsföring handlar om att inrätta och därefter vårda långsiktiga och nära 

relationer med kunder, i syfte att optimera på antingen försäljning eller lönsamhet (Spencer, 

1999). Parallellt betonar Zupancic (2008) fördelen med att inrätta ett KAM program och 

menar att KAM bidrar med ett system för att skapa och underhålla långsiktiga relationer med 

nyckelkunder. McDonald et al (1997) anser att KAM är en metod för säljande företag, i syfte 

att bygga upp en portfölj av lojala nyckelkunder genom att erbjuda fortlöpande produkt/tjänst 

paket anpassade till deras individuella behov. 

Att veta hur man hantera relationer väl kan vara skillnaden mellan framgång och 

misslyckande (Bergeron, 2001). Genom att mista en kund tappar företaget kundens all 

framtida inköp, dessutom är kostnaden för att locka en ny potentiell kund högre än kostnaden 

för att bevara befintliga (Kotler et al., 2002). Andra författare menar att det finns annan vinkel 

på de långsiktiga relationerna till kunden, som ifrågasätter om långsiktiga kundrelationer 

alltid är att föredra. Grayson och Ambler (1999) menar att sådana relationer inte är alltid att 

föredra. Långsiktiga relationer kan skapa relationsmönster som minskar de positiva effekterna 

av engagemang och förtroende. Konsekvent ledar detta till stelhet och försämrad objektivitet, 

vilket i sin tur leder till minskat värde i förhållandet. Sheth (2002) anser att de empiriska 

bevisen är oklara, trots alla våra övertygelser i kundens värde särskilt i business-to-business 

marknadsföring.  

I vissa företag är det absolut nödvändigt att mäta kundlönsamheten i förhållande till det 

kapital de konsumerar (McNab, 2006). Därför företag måste vara selektiva i sin användning 

av relationsmarknadsföring, de måste segmentera marknaden i relationella och transaktionella 

marknader (Sheth, 2002). Det beslut företaget gör om behandling av enskilda kunder kommer 

att ha stor inverkan på absoluta resultatet och lönsamhetsmätning av företagets kunder då alla 

kunder inte erbjuder samma värde för våra företag. Att förstå kundernas lönsamhet erbjuder 

en mängd möjligheter för företaget att avgöra effektiviteten när beslut om resurstilldelning 

ska göras för service. Att vårda utbytet med kunderna som en strategisk process är lika 

relevant som hanteringen av företagets olika kostnader. 

Enligt Mcnab (2006) innebär service differentiering en ny möjlighet att behandla dina bästa 

kunder bättre. KAM preciseras av Workman et al (2003) som i vilken utsträckning en 

organisation uppnår bättre relation med nyckelkunder i jämförelse med normala kunder 

samtidigt menar författarna Workman et al (2003) relationsmarknadsföringsteorier har 

definierat ett antal mål som företagen försöker uppnå genom relationsmarknadsföring. Dessa 



består av skapandet och utveckling av förtroende, ökat informationsutbyte, minskning av 

konflikter, och engagemang för att upprätthålla relationen. 

1.4 Problemformulering 
Tydligt i ovanstående diskussion är, att vårda och underhålla strategiska viktiga kunder är 

företagets starkaste tillgångar. Hanteringen av nyckelkunder är så viktigt att vissa företag kan 

vara i fara för sin långsiktiga existens genom att försumma ett strukturerat och systematiskt 

tillvägagångssätt för hanteringar av dessa kunder (Zupancic, 2008). Utifrån vår 

problembakgrund och diskussion har vi med hjälp av (Workman et al, 2003; Hunt och 

Morgan., 1995 och Piercy & Lane., 2006) definierade mål valt att undersöka hur företag 

skapar och utvecklar förtroende, hur företag skapar möjlighet för ökat informationsutbyte, hur 

företag kan minska konflikter och hur företag kan skapa engagemang för att upprätthålla 

relationen. Vilket leder till vår problemformulering. 

Hur vårdar företag samt underhåller sin relation med befintliga nyckelkunder? 

1.5 Syfte 
Vi vill med denna studie undersöka hur företag vårdar samt underhåller sina relationer med 

befintliga nyckelkunder. 

1.6 Avgränsning 
Vi har valt att fokusera på relationsmarknadsföring inom Business to Business med inriktning 

på Key Account Management. En geografisk precisering är även gjord då alla våra 

respondenter opererar i Brasilien. Studien avgränsar sig till den Brasilianska textil-bolag med 

både nationella och internationella kundrelationer.  

För att öka studiens tillämplighet har följande avgränsningar gjorts: 

 Studien praktiseras på den stora Textilföretag/textilbranschen som återfinns i Santa 

Catarina i Brasilien.  

 Studien fokuserar på hur produktionsföretag vårdar samt underhåller sina 

kundrelationer gentemot företagskunder (B2B).  

 Uppsatsen är gjord utifrån ett företagsperspektiv. 

1.8 Centrala begrepp 

Key Account Management: Används för att identifiera företagets största och/eller viktigaste 

kunder, och för deras särbehandling, för att bygga upp lönsamma kundrelationer på lång sikt. 

Målet med detta är att stärka företagets position, bli konkurrenskraftigare, öka lönsamheten 

med mera. 

Relationsmarknadsföring: relationsmarknadsföring handlar om att identifiera, upprätta, 

underhålla, förbättra och, ibland, avsluta relationen med kunderna. Målet för sådana 

förhållanden, föreslog han, är att ge ömsesidig nytta genom utbyte och uppfyllande av löften 

och kommunikation 

 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%B6nsamhet&action=edit&redlink=1


Kund/nyckelkund: Då ordet kund eller nyckelkund förekommer, åsyftar vi nyckelkunder vid 

alla tillfällen vi nämner kunder/nyckelkund. Eftersom avser att undersöka relationen med 

nyckelkunder. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Teori 

I detta kapitel behandlas den teori som ligger till grund för empiri och analys. De teorier som 

framställs handlar om relationsmarknadsföring, kundvård och Key Account Management. 

 

2.1 Relationsmarknadsföring 
 

"Framgångsrik Key Account Management kräver samordning av verksamheten " 

(Workman et al., 2003) 

Enligt Workman et al (2003) innebär samordning att alla element måste fungera. Med element 

avses enligt Morris et al (1999) all verksamhet som inriktas på att skapa, utveckla och 

upprätthålla fungerande utbyte relationer, detta inkluderar alla kontakter som ett företag kan 

ha med personer som har potential att påverka och motivera kundtillfredsställelse. Fokus inom 

relationsmarknadsföring återfinns i samspelet mellan köpare och säljare och handlar om flera 

utbyten över tiden mellan köpare och säljare (Knemeyer et al, 2005). Nyckeln till en 

välfungerande relation ligger i uppbyggandet av kundlojalitet i dynamiska företagsmiljöer, då 

takten på förändringar ofta är oförutsägbara. Ndubisi och Wah (2007) menar att kundlojalitet 

är ett centralt begrepp för all relationsmarknadsföring. Företagen måste därför ständigt lära sig 

om sina kunders ständigt förändrande behov och förväntningar för att kunna förbättra sina 

relationer genom att skapa möjligheten för ett ökat värde (Morris et al, 1999). Enligt Zupancic 

(2008) är hanteringen av nyckelkunder så viktigt att vissa företag kan vara i fara för sin 

långsiktiga existens genom att försumma ett strukturerat och systematiskt tillvägagångssätt för 

hanteringar av dessa kunder. I samma diskussion nämner Workman et al (1999) att den 

strukturella och systematiska tillvägagångssättet är bland annat skapandet och utveckling av 

förtroende, ökat informationsutbyte, minskning av konflikter, och engagemang för att 

upprätthålla relationen. 

 

2.1.1 Relationsmarknadsföring mot nyckelkunder 
Det självklara svaret är att det är hur mycket en kund bidrar till företagets vinst, en 

nyckelkund bör konsumera ett bestämt köpenhet (McNab, 2006). Kunderna inom KAM 

definieras genom att dem är av strategisk betydelse för organisationen (Millman et al., 1995; 

Woodburn, 2004; Wang et al., 2006; Workman et al., 2003) anser att en av de fundamentala 

idéerna inom KAM är behovet av att företagen måste vara mer lyhörda för behoven hos 

viktiga kunder då alla kunder inte är nyckelkunder. Denna uppgift är för försäljning och 

marknadsavdelningen att fastställa för att undvika onödiga investeringar i de kunder som inte 

är strategiskt viktiga för organisationen. Om KAM skall bli framgångsrik, finns det ett akut 

behov av att utveckla tillförlitliga mått på prestationer och kundnytta som stödjer strategiskt 

marknadsföringsbeslut. Med andra ord innebär det att diskriminera kunder eller grupp av 

kunder i fråga om lönsamhet (Millman et al., 1995). Key Account Management är effektivt 

när man bygger långsiktiga ömsesidigt fördelaktiga relationer (Wang et al, 2009). 



2.2 Kompetens 
Samordning enligt Lambe och Spekman (1997) innebär blanda annat att koordinera viktig 

personal i företag. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) (2009) anser att varje yrke 

kräver olika kunskaper och färdigheter. Därför är det viktigt att den anställdes kunskap 

stämmer med de kraven ett arbete ställer. Kompetens är därför de individualistiska kunskaper, 

erfarenheter och mänsklig karaktär inom ramen som representerade verksamhet och uppgifter 

(FSA, 2010).  

Konsekvent leder detta till organisationen behöver konstatera de personliga egenskaper som 

efterfrågas för att säkerställa att arbetstagaren har rätt kompetens som behövs för arbetet. Vid 

kombination av den personliga karaktären, kompletterad med kunskaper, färdigheter och 

arbetets krav, visar prestationskvalitén eller graden av måluppfyllelse. FSA (2009) menar att 

kompetens inte är längre lika väsentlig. Istället är kompetensutveckling allt viktigare då 

förändringstaken ökat. Kompetensutvecklingen bidrar till personlig utveckling, och 

underlättar jobbet och hur företagen anpassar sig till förändringar. Kompetens definieras som 

samspelet mellan olika kunskaper, färdigheter, erfarenhet och förmåga att använda de 

ordentligt. 

 

”En organisation med hög kompetens har förmåga att anpassa sig och överleva”. 

      (FSA, 2010) 

2.3 Kommunikation  
Nyckeln till god relationsmarknadsföring är kommunikation (Bergeron, 2001). Grönroos 

(2000) använder termen relationssamtal som en interaktiv process, där båda parters 

kommunikation bygger på en tvåvägskommunikation. Peppers och Rogers (1999) delar denna 

tänkesätt och uppmanar dialogen som en interaktiv kommunikation mellan företag och 

kunder. Kunddialogens ändamål är att båda parter ska ha och har viljan att utveckla en 

ömsesidig uppfattning när ett problem uppstår, som i sin tur bidrar till problemlösning 

(Grönroos, 2000). 

Enligt Blomqvist et al. (2004) är kommunikation en term som användes förr i tiden när 

företaget informerade marknaden om sitt erbjudande. Vidare anser författarna att den 

sedvanliga formen av kommunikation innebär att företaget förmedlar till kunden. De anser att 

detta meddelande bör kombineras med en beständig personlig kontakt med kunderna där 

kunden är engagerad. Detta skapar en dialog mellan företaget och kunden. Blomqvist et al. 

(2004) anser att den tillför mervärde för kunden. Kunden preciserar dialogen som en process 

för kontinuerligt utbyte av information med enskilda kunder i syfte att stödja och utveckla 

relationen (Blomqvist et al., 2004). Blomqvist et al (2004) anser att grunden för en dialog är 

att oavbrutet upprätthålla ett betydelsefullt och ömsesidigt informationsutbyte mellan företag 

och kunder. 

Blomqvist et al (2004) hävdar att det finns ett antal faktorer som anses vara väsentliga för en 

bärkraftig dialog. Bland annat menar författarna att dialogen bör vara kundorienterade, 



relevant, kontinuerlig, personlig och lätt att förstå. Ndubisi et al (2007) hävdar att information 

måste vara tillförlitliga, eftersom båda parter anser att det finns ett starkt knuten lita på 

varandra. För att relationen skall utvecklas är det viktigt att utbytet av information är 

ömsesidigt (Grönroos, 2000, Blomqvist et al., 2004). Vidare hävdar Blomqvist et al., (2004), 

Storbacka och Lehtinen (2000) att det ät viktigt att företagen regelbundet tar initiativ till att 

kontakta kunden. Genom att ha regelbunden kommunikation med kunden kan företag undvika 

problem och öka kundtillfredsställelsen. 

Storbacka och Lehtinen (2000) anser vidare att när kunden blir ansvarig för att utveckla 

relationen, blir denne begränsad på grund av kundens kompetens. Hur ofta kundkontakt bör 

ske är inte möjligt att säga, men Blomqvist et al (2004) menar att en bra riktlinje är när det 

finns information att förmedla. Om företaget har en effektiv kommunikation med kunden, 

kommer denne uppskatta och därmed minskar frustrationen på serviceproblem. Bristande 

kommunikation innebär att företaget inte lämnat någon information till kunden. Detta kan 

leda till negativa budskap sprids om företaget. Kunden kan förlora förtroendet för företaget på 

grund av förlust av kommunikation. Negativ information ofta ger bättre resultat än då ingen 

information som förmedlas. (Grönroos 2008). Det är nödvändigt för företag att ta del av 

konsumenternas uppfattningar och krav, för att lyckas följa upp tänkbara missnöjen och 

klagomål kunden kan ha på verksamheten. (Blomqvist et al., 2004).  

2.3.1  CRM 
För att öka relationsvärdet behöver företaget data om konsumenten och relationen. Chaffey et 

al (2006) skriver genom 1-2-1 marknadsföring försöker företaget skapa CRM (Customer 

Relationship Management), dvs. en marknads-lett försök att bygga en stark och hållbar 

långsiktig affärsrelation med konsumenter. Företagen registrerar information om relationella 

händelser som kundernas beteende, attityder, uppfattningar etc. CRM definieras av Chaffey et 

al (2006) som en samling av data från konsumenter och deras individuella preferenser av 

produkter och service design som kontinuerligt uppdateras för att på så sätt utveckla en 

fortlöpande och långsiktig relation som gynnar båda parter. Att övervaka och förbättra denna 

förbindelse bidrar till att skapa värde för kunderna. 

Insamlingen av CRM data består av två typer av information. Första typen är organisatoriskt 

minne i form av kunddatabas, som samlar information om olika mått av varuinköp, priser, 

relationsutbyte och liknande. Detta minne erbjuder möjligheten att få en uppfattning i 

kundmöten, för att öka kundvärdet. Den andra utgörs av fakta om kundernas synsätt och 

framförallt frontpersonalens interaktion med dem. Detta bidrar till registrering av kundens 

uppfattningar och idéer om produkter/tjänster. Kundinformation samlas in både internt, i form 

av uppgifter som registrerats av den främre personal och externt genom kundundersökningar i 

form av bl.a. intervjuer (Storbacka & Lehtinen, 2000). 

Kahn (1995) påpekar att kunden är den huvudsakliga källan till information för att ta reda på 

hur företagets produkter/tjänster uppfattas. Genom relationsmarknadsföring uppnås ett fler tal 

fördelar, exempelvis ökad lojalitet gentemot företaget samtidigt som möjligheten att behålla 

konsumenten är större. Att integrera CRM i sin relationsmarknadsföring innebär att göra 

relationen direkt och personlig (Chaffey et al., 2002). 



2.4 Klagomålshantering 
Enligt Hansen, Wilke och Zaichkowsky (2009) är det viktig att företagen kunna hantera 

klagomålen, för att kunna behålla nöjda kunder. Därför är det viktigt att ha en utvecklad 

klagomålshantering program, där alla anställda på ett företag skall känna till den. Om 

anställda är bekanta med klagomålshanteringen, upplever de mindre stress och har alltid 

situationen under kontroll, vilket leder till tillfredställelse. 

”Klagomålet utgör en återföringsmekanism som kan hjälpa företagen att snabbt och billigt 

ändra på sina produkter, sin service och/eller sina marknadssatsningar för att bättre 

tillgodose kundernas behov.” 

     (Barlow & Möller, 1997) 

Klagomålshantering innebär att ta emot, undersöka och kunna lösa klagomålen från kunden 

(Hansen, Wilke och Zaichkowsky, 2009). Hansen et al (2009) skriver att olika undersökningar 

har visat att de kunder som har klagat och tros sig att deras klagomål har tagits seriöst 

kommer att återkomma, vilket leder till återköp. Klagomålshantering används ofta som en 

försvarsstrategi medan kundlojalitet och tillfredställelse ses som en framåtriktad strategi. 

Klagomålshantering skall lösas genom att, företagen agerar direkt och positivt på klagomålen, 

det ska gå snabbt och smidigt att lösa problemet och att klagomålshanteraren skall få 

belöning. Utveckling av klagomålshantering bör antas som en del av företagets strategi, för att 

utveckla det behövs det analysering, planering, utveckling och kontroll. 

Ashley och Varki (2009) menar att lojala kunder är mer benägna att klaga direkt till företaget 

om något anses fel, medan icke lojala kunder brukar sprida dåliga rykten om företaget och 

dess produkter. Dåliga rykten sprids snabbt och det innebär att företagen får en dålig image 

vilket kan leda till att företaget förlorar värdefulla kunder. Gummeson (2006) menar att om 

kunden behandlas väl kommer denne att berätta för 5 personer. Om kunden däremot är 

otillfredsställd och inte har fått sitt problem löst, kommer den att föra vidare tills 10-20 andra. 

Det är endast de konsumenter som är nöjda, som kommer att sprida positiv word-of-mouth, 

d.v.s. ett gott rykte i positiv avseende, åt företaget (Grönroos, 2008).  

Ashley och Varki (2009) menar att lojala kunder har större inverkan på företaget, om förtagen 

inte löser problemet, kan det finns risk att kunden bryter relationen med företaget. Baird och 

Phau (2008) anser att klagomål från en kund innebär missnöje för att kundens förväntningar 

inte har blivit uppfyllda. Klagomålen bör uppfattas som en vikig feedback till företagen, vilket 

syftar på att data samlas in i form av information om till exempel produkt egenskaper till 

andra tjänster som företaget erbjuder.  

2.5 Engagemang 
För att relations engagemang ska existera krävs det att de inblandade parterna sporras av en 

kollaboration med varandra. Engagemang definieras av Barker och Angelopulo (2005), 

Morris et al (1999) och Woodburn (2004) som en bestående önskan att bibehålla ett värderat 

partnerskap och som en viktig faktor i ett strategiskt förhållande. Engagemang mellan parter 

kan upprätthållas genom att parterna delar samma värderingar och att det finns 

relationsfördelar och ekonomisk fördelar. 



Kumar, Hibbard och Stern (1994) betonar vikten av engagemang i en relation och menar att 

särskilt två typer av åtaganden, känslomässigt engagemang (Affektiv commitment), men 

också planerade åtagande (Calculative commitment). Affektiv engagemang innebär att 

kunden har ett känslomässigt engagemang i förhållandet. Kunden känner en positiv känsla för 

företaget. Calculative engagemang innebär istället att kunden känner ett engagemang för att 

han inte klarar sig utan dess tjänster. Det är svårt för kunden att ersätta företaget och därför 

väljer att engagera sig i relationen.  

Eftersom engagemang innebär sårbarhet kommer både kunden och företaget att söka 

trovärdiga partner. Förtroende leder till en stark vilja att upprätthålla en relation. Förtroende 

kan få kunder att fokusera mer på känslomässiga engagemang om de får en känsla av 

tillhörighet till företaget. Detta kan i sin tur stimulera kunden så att kunden fokuserar mindre 

på calculative engagemang (Kumar, Hibbard & Stern, 1994). Vidare betonar Fullerton (2004) 

relationen mellan förtroende och engagemang, Författarna menar, saknar kunden engagemang 

och förtroende till sin partner, kan någon insats från företaget, att vårda och upprätthålla 

förhållandet vara helt misslyckad. Engagemang stärks endast om bolaget visar att de är 

tillförlitliga samt att motsvarar kundernas behov. Engagemang är skapat av kundens 

förtroende för företaget. Viktigt att betona här är vikten av att det finns ett känslomässigt 

engagemang i förhållande för att säkerställa att relationen inte blir ytlig. (Storbacka & 

Lehtinen, 2000). 

2.6 Förtroende 
Ertzgaard (2004) anser att all förtroendeskapande baserar på att företaget har en dialog med 

kunden. Dialogen måste anpassas till mottagaren för att företaget ska nå kunden. Tillämpning 

av begreppet förtroende till business-to-business relationer verkar problematisk. Förtroende 

inom business-to-business marketing beskrivs som en grundläggande hörnsten i samarbetet 

(Dwyer et al., 1987; Håkansson et al., 2004). Förutsatt att det finns ett samarbetes intresse 

mellan parterna för att ett utbyte äger rum (Ford et al., 2003). Enligt Barker och Angelopulo 

(2005), Garbarino och Johnson (1999), Mouzas (2007) och Sohal och Wong (2004) handlar 

förtroende om att förlita sig på någon. Det handlar om att både säljare och köpare, ska vara på 

en och samma nivå, att informations utbyte sker och uppfattas korrekt. Grönroos (2008), 

Ndubisi (2007) och Storbacka & Lehtinen (2000), anser att förtroende har en betydelsefull 

roll inom relationsmarknadsföring. Förtroende är nödvändigt för att samarbetet mellan kund 

och företag ska fungera (Gummesson, 2006). 

 

“Förtroende är ett nödvändigt krav och avgörande för en välfungerande affärsrelation”. 

 

(Håkansson et al., 2004) 

 

Mouzas (2007) skriver om att det inte är alltid tydligt vad förtroende innebär i en B2B 

relationen och att innebörden av begreppet därför bör förtydligas. I en B2B relationen kan 

förtroende vara ett hinder, då relationen endast grundas på engagemang och risker. För att 



kunna skapa en bärkraftig relation krävs det att kunna lita på varandra och relationerna som 

inte grundas på förtroende har en kort livslängd. 

Enligt Barker och Angelopulo (2005), Garbarino och Johnson (1999), Mouzas (2007) och 

Sohal och Wong (2004) innebär förtroende att kunna lita på att det utbyte som sker med den 

andra partnern och tron att den andra parten kommer att bidra med något i relationen. 

Relationer mellan organisationer är alltid baserade på överväganden av ömsesidigt intresse 

och riskbedömning (Sebenius, 1992). Förtroende har under den senaste tiden blivit en av 

grundpelarna inom affärsverksamhet. Vilket syftar till att inblandade parterna i en 

affärsverksamhet litar på varandra (Mouzas, 2007). Vidare anser Mouzas (2007) att 

förtroende har blivit en del av relationskvalitén och ett krav för att skapa en välfungerande 

affärsverksamhet. Garbarino och Johnson (1999) beskriver förtroende som kärnan för ett 

framgångsrikt förhållande. Garbarino och Johnson (1999) menar att relationer som inte 

grundas på förtroende har en kort livslängd. 

Enligt Morgan och Hunt (1995) är förtroende kärnan i ett strategiskt förhållande. Viljan att 

engagera sig i strategiskt förhållande betydligt högre om förtroende existerar än i ett 

förhållande där förtroende inte existerar. Förtroende är ett tillstånd där det finns vilja att lita 

på någon och att den personen håller det han/hon lovat. Om den andra parten uppfattas 

pålitligt, innebär det att personen i fråga upplevs som ansvarig, hjälpsam, kunnig. Resultatet 

av detta blir att dessa egenskaper är positiva vilket i sin tur leder till att det inger en känsla av 

förtroende att den andra parten vill företagets bästa. Det finns också önskan till samordningen 

och strävan att få en viss säkerhet i ett förhållande. 

2.7 Relationskvalité 
Ndubisi och Madu (2008) samt Sohal och Wong (2006) anser att relationskvalité bygger på 

att förväntningarna som konsumenten har, ska uppfyllas, dvs. att relationen kommer att gynna 

båda parter. Enligt Ashnai et al (2008) består kärnan i relationskvalitén att inse att 

relationsmarknadsföring är en del av företagets marknadsföring, där relationerna byggs upp, 

vårdas, planeras noggrant och utgör en viktig del av den strategiska planeringen. Dessutom 

bygger oftast en relation utifrån tidigare erfarenhet företagen har haft, såsom lyckade eller 

misslyckade affärer. Eftersom det inte finns någon klar definition på relationskvalitet, 

användes olika egenskaper för att beskriva vad som påverkar kvaliteten av relationen. Bland 

annat har ämnet studerats utifrån olika egenskaper såsom förtroende, tillfredställelse, vinst, 

investeringar osv. (Ashnai et al., 2008; Liu et al., 2009). 

Ural (2008) skriver att i en B2B relation, speciellt i långsiktiga relationer, genereras framgång 

genom utbytte. kvalitén i ett förhållande avgör om relationen kommer att leda till återköp, det 

vill säga vilken effekt förhållandet har på köparen, negativ respektive positiv. Relationskvalité 

har inflyttande faktor på lojalitet, vilket innebär att lojalitet påverkas av kvaliteten på 

relationen, beroende på om det är ett bra eller dåligt, respektive kort eller långt förhållande. 

Kvalitén i förhållande innebär ett samarbete och acklimatisering. Ett väl fungerande 

förhållande medför att effekten av relationen blir positivt, vilket resulterar i att kvaliteten 

ökar. 



Förtroende inom relationskvalité innebär att kunna förlita sig på någon och förtroende anses 

som en av grundstenarna i relationskvalitet. Vinst är ett annat sätt att mäta prestation i ett 

förhållande och att tillfredställelse har uppnåtts (Ashnai, et al, 2008). Enligt Ndubisi och 

Madu (2008) kan osäkerheten reduceras med hjälp av relationskvalité, vid till exempel inköp, 

vilket leder till att risken för att det fattas dåliga beslut minskar, som i sin tur kan leda till 

misslyckande affärer. I synnerhet betyder det att kunna lita på säljaren att kommer att leverera 

det önskade värdet till kunden och att det ska finnas en öppen dialog mellan parterna. 

Liu, Su och Zeng (2009) skriver att lojalitet är beroende av relationskvalitet, vilket även 

speglar vad kunden vill ha. Relations kvalitet innebär engagemang i ett förhållande och syftet 

med relationen är att båda sidorna ska få något utav relationen, det vill säga att det kommer att 

gynna både säljare och köpare. Ju mer engagerade båda parterna är i förhållandet desto mer 

ökar kvalitén och partnerna samarbetar mer, vilket även slutligen innebär ett förtroende 

mellan parterna.  

2.8 Kundlojalitet 

Sammanfattningsvis skriver Gummesson (2006) att den gamla typen av 

marknadsföringsmixen (de 4P: na) inte längre fungerar som metod för att öka 

konkurrenskraften. Gummeson (2006) menar dock att det alltid kommer att krävas en del 

lockande och påverkan, men att det sker en ändring av fokusförskjutning till 

relationsmarknadsföring. Relationsmarknadsföring innebär att relationen med kunden är i 

fokus, Här utgår man ifrån individens behov och preferenser. Utmaningen är att söka 

långsiktiga relationer mellan företag och kunder. 

Med en framgångsrik relationsmarknadsföring får företaget ökad kundlojalitet vilket är viktigt 

för företag. Blomqvist et al (2004) anser att ju längre ett företag kan behålla en kund desto 

större vinster skapas. Detta kräver en förståelse för vikten av att minska avhopp har på 

lönsamheten. En nöjd kund är den billigaste marknadsföringen företaget kan få. Om kunden 

behandlas väl kommer kunden att berätta 5 personer. Om kunden däremot är otillfredsställd 

och inte har fått sitt problem löst, kommer denne klient att berätta vidare för 10-20 människor.  

Kundlojalitet innebär att kunden är lojal mot sitt varumärke eller företag, vilket innebär att en 

lojal kund återkommer. Kundlojalitet handlar om att bibehålla kunderna samt erbjuda dem ett 

kundvärde. Syftet med detta är leda kunden till ett återköp, men framför allt skaffa sig nöjda 

kunder. Inom relationsmarknadsföring använder företagen kundlojalitet för att bevara ett 

långsiktigt förhållande med sina kunder, eftersom lojala kunder är trogna och en säker 

inkomstkälla för företagen (Shoal & Wong, 2006). Enligt Anuwichanot och Mechinda (2009) 

innebär kundlojalitet för företagen att de får konkurrensfördelar. Förtagen sparar resurser 

eftersom det är billigare att behålla befintliga kunder än att försöka rekrytera nya kunder. 

Enligt Timm (2002) är det essentiellt att förstå kundlojalitet. Samtliga på ett företaget skall 

vara medvetna om själva syftet med kundlojalitet och vad det innebär. Om alla är medvetna 

om betydelsen av kundlojalitet, kan företaget samordna all sin verksamhet för att erbjuda 

kunderna den bästa service. Vidare anser Timm (2002)att kundlojalitet är en tidskrävande 

process och sammanfattar kundlojalitet med hjälp av fem faktorer, kundtillfredställelse vikten 



av ha nöjda kunder, vilja att ingå i ett förhållande, vilja att bli en stamkund, vilja att sprida 

gott rykte och att kunna trotsa en övergå till konkurrenten. 

 

Enligt Anuwichanot och Mechinda (2009) innebär kundlojalitet för företagen 

konkurrensfördelar, förtagen sparar resurser, eftersom det är billigare att behålla befintliga 

kunder än att försöka få nya kunder. Med en framgångsrik relationsmarknadsföring får 

företaget ökad kundlojalitet vilket är viktigt för företag. Blomqvist et al (2004) anser att ju 

längre ett företag kan behålla en kund desto större vinster skapas. Detta kräver en förståelse 

för vikten av att minska avhopp har på lönsamheten. En nöjd kund är den billigaste 

marknadsföringen företaget kan få. 

 

   Egen modifierad av Ndubisi et al., (2007) modell. 

2. Summering av Teori 
Författarna Morris et al (2003, Morris et al (1999) smat Lambe och Spekman (1997) påpekar 

att organisationer måste lära sig att samordna och koordinera företagets verksamhet för att på 

bästa tillfredställa sina nyckelkunder. Alltså är det viktigt organisationen har frontpersonal 

med rätt kompetens som engagerar nyckelkunderna för ett långsiktigt samarbete. Vilket 

innebär att företaget måste förstå vad kunden efterfrågar, vilket samlas genom kunddatabas, 

som syftar till att förenkla och förbättra relationen både kortsiktigt och långsiktigt. 

Genom att båda parter engageras (bidra till med resurser för att förhållandet ska fungera) kan 

företaget utveckla sin relation. Här menar författarna Hansen, Wilke och Zaichkowsky (2009) 

att nöjda kunder stannar om de behandlas väl. Med andra ord behöver företagen utveckla ett 

system för att hantera klågomål från kunden, då det även underlättar för de anställda att 

hantera organisatoriska relationsproblem. Vidare menar bland annat Woodburn (2004) för att 

all detta arbete ska vara lönsamt krävs engagemang från båda parterna. När båda är villiga att 

lägga både tillräckligt med resurser för att skapa en långsiktig relation, har man även skapat 

CRM och 
kompetensutveckling



möjlighet för att lita på varandra. Vilket (Dwyer et al., 1987; Håkansson et al., 2004). Enligt 

Barker och Angelopulo (2005), Garbarino, Johnson (1999), Mouzas (2007), Sohal och Wong 

(2004) menar är grunden för kundlojalitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Metod 

I detta kapitel lägger vi fram vilken metodansats vi har använt oss av och hur vi har gått 

tillväga. Här finns också en genomgång av Förstudie, Val av ansats, Val av metod, insamling 

av data etc. Vi avslutar detta kapitel med ett avsnitt med källkritik. 

3.1 Förstudie 
Vår uppsats började med att vi inriktade oss på att undersöka hur relationsmarknadsföring har 

blivit en del av företagets marknadsföringsåtgärd. Med hjälp av tidigare fallstudier och 

diverse litteratur beslutade vi att fördjupa oss inom ämnesområdet relationsmarknadsföring. 

Efter att ha gjort en del litteraturstudier framkom det att ämnet var alldeles för brett samtidigt 

som vi insåg att vi inte kunde göra några pilotstudier. Anledningen var för att vi skulle 

använda Brasilianska bolag som vi skulle praktisera och jobba för.  

De förberedande studier gjordes således via Internet och vetenskapliga artiklar. 

Ämnesområdet föll naturligt efter en diskussion mellan uppsatsskribenterna samt 

handledaren. Relationsmarknadsföring används idag som en del företagets 

marknadsföringsåtgärd. Bland annat skriver Morris et al (1999) Affärsmiljöer präglas idag av 

allt mer mättade marknader, förändringar i konkurrensen och en ökad brådskande att få 

kunskap om kunder och deras behov. Relationsmarknadsföring används som en mekanism för 

att hantera de väsentliga processorerna i förhållandet med kunderna i en förändrad och 

ständigt föränderlig affärsmiljö. Hanteringen av företagets nyckelkunder är så viktigt att vissa 

företag kan vara i fara för sin långsiktiga existens genom att förbise en strukturerat och 

systematiskt strategi för hanteringar av dessa kunder (Zupancic, 2008). 

3.2 Val av ansats 
Med hjälp av förstudie som genomfördes via Internet och angelägna vetenskapliga artiklar, 

kunde vi finna hithörande litteraturer och bygga upp vår teoretiska referensram. Utifrån vår 

teoretiska referensram formulerade vi relevanta frågor till våra intervjuer för att på detta vis få 

fram ett empiriskt stöd. Detta tillvägagångssätt kallas enligt Jacobsen (2002), Björklund och 

Paulsson (2003) deduktiv ansats och menas att författarna går från teori till empiri. Alltså, 

utifrån den insamlade teorin försöker författarna se om teorin instämmer med verkligheten. 

Enligt Thurén (2002) innebär denna metod att undersökaren drar en logisk slutsats vilken 

betraktas som tillämplig. Denna logiska slutledning behöver inte nödvändigtvis vara korrekt i 

det avseendet att det överstämmer med verkligheten. 

 

Författarna för denna uppsats har utgått ifrån en deduktiv ansats. Problemställningen har 

upparbetats genom teoretisk undersökning om relationsmarknadsföring, Key Account 

Management och kundvård. Sedan inrättades en empirisk granskning som är byggd på 

respondenternas uppfattningar. De intervjuades uppfattning grundas utifrån en flerårig 

erfarenhet. Det empiriska underlaget jämfördes mot teoretisk undersökning i analysarbetet. 

Syftet med denna process var att kartlägga samhörigheten mellan den teoretiska slutsatsen och 

företagens handlande i verkligheten. 



3.3 Val av metod 
Efter att tagit del av relevant litteratur inom relationsmarknadsföring, Key Account 

Management och kundvård, har vi insett vikten av kundrelationer med nyckelkunder. Vi 

förstod utifrån olika internationella vetenskapliga artiklar att företagen använder 

relationsmarknadsföring för att knyta till sig nyckelkunder men vi visste inte på vilket sätt. 

Således är syftet med denna uppsats att beskriva hur företag vårdar samt underhåller 

relationen med nyckelkunder.  

 

Vår problemformulering behandlar hur företag gör för att vårda och underhålla sin relation 

med nyckelkunder och vi har en beskrivande, explorativ, problemformulering. En explorativ 

problemformulering kräver ett metodupplägg som går på djupet och kan få fram en mångfald 

nyanser av ett fenomen, i vårt fall kundvård. För att gå på djupet och få dessa nyanser har vi 

valt att fokusera på ett fåtal företag. Vi har alltså valt att använda oss av ett tillvägagångssätt 

som av Jacobsen (2002) kallas för kvalitativ ansats. Fördelen med denna metod beskrivs 

enligt Jacobsen (2002) genom att metoden är mer flexibel och öppen, Vilket innebär att 

processen är interaktiv, problemställningen kan ändras då författare får veta mer, På så vis kan 

innehållet bättre anpassas till abstrakta forskningsobjektet.  

 

Styrkan i den kvalitativa ansatsen gentemot den kvantitativa ligger i intimiteten till 

respondenten då det påminner om en alldaglig situation, att svaren blir mer omfattande samt 

att följdfrågor kan läggas. På detta sätt påverkas respondenten minimalt, då de oftast avgör 

utvecklingen in samtalet (Björklund & Paulsson, 2003). Nackdelen med den kvalitativa 

undersökningsmetoden är att man inte når ut till lika många respondenter samt att 

informationen är svår att kommunicera. Data är komplexa, ostrukturerade och svåra att tolka 

eftersom det finns en hel del information som är orediga och ingående.  

3.4 Insamling av data 

All insamling av material som uppstår under en forskning kan utföras på olika sätt (Svenning, 

2000). Datainsamlingen kan åtskiljas mellan primär- och sekundärdata. Primärdata är 

information som undersökaren själv samlat in, det vill säga ny data, såsom Intervjuer, 

observationer samt frågeformulär är metoder som kan användas för att samla primärdata. 

Sekundärdata är sådan information som redan erhålls insamlad av andra, vilken vanligen är 

genomförd för att fylla ett annat syfte (Christensen 1998, Jacobsen 2002). De sekundärdata 

som har använts i denna undersökning, kommer från företagens hemsidor, 

informationsmaterial etc. 

3.4.1 Primär och sekundär data 

Primär information enligt Jacobsen (2002) hänvisas, i motsats till Sekundär information, 

information som forskarna har samlat för första gången. Denna typ av insamling är direkt 

kopplat till den aktuella studien. Såsom intervjuer, observationer och enkäter är metoder för 

att samla in primärdata. I vårt fall har vi använt intervjuer som primär källa. En av 

nackdelarna enligt Jacobsen (2002) med primär information är den tid det tar att samla in 

uppgifterna. Detta har dock inte varit ett problem då vi var på plats och jobbade för företagen 

i fyra månader. 



Sekundärdata är enligt Jacobsen (2002) data som samlats in av andra, som vanligen utförs för 

att uppfylla ett annat syfte. I vårt kommer den sekundärdata som används i denna studie från 

bolagets hemsidor och olika litteraturer och vetenskapliga artiklar. Nackdelen med 

sekundärdata enligt Jacobsen (2002) är att den är relativt lättillgänglig. Jacobsen (2002) 

exemplifierar nackdelarna med sekundärdat då den ofta inte är specificerad till studieområdet 

därför kan denna typ av data bli svår att validera. Vidare beskriver Jacobsen (2002) validitet 

som en allmän och relevant, vilket också kan påverka andra fenomen.  

3.5 Urval 
I denna uppsats fann skribenterna, av stor relevans, att inkludera företag som kunde vara 

aktuella, gällande uppsatsens problemformulering samt syfte, men även som påverkats av den 

rådande situationen. Innan författarna valde vilka företag skulle inkluderas, definierades vilka 

egenskaper/kriterier företagen måste uppfylla. Anledningen till författarnas val att endast 

intervjua färre fallföretag och istället för flera personer på i ifrågavarande fallföretag, ligger i 

att uppsatsens syfte inte är att generalisera, utan att gå på djupet samt exemplifiera utifrån två 

av ledande textil företag i Brasilien. Annan bedömningsgrunden som användes var att 

organisationerna besitter med både nationella och internationella relation. Då alla intervjuade 

har en mångårig befattning inom företagen samt arbetar med omvårdnad av kundrelationer, 

bedömdes de därmed ha mest inblick om hur ämnet appliceras på företagen de är verksamma 

i. Därför skulle dessa tillföra mest relevanta svar. 

De valda företagen söktes upp. Då författarna arbete för företagen kunde lämplig representant 

fastställas från respektive företag. Representanterna bedömdes kunna tillföra väsentlig samt 

nyttig information till studien, eftersom de utvalda individerna besitter starkt bekantskap samt 

kunnande kring det aktuella ämnesområdet. 

Valet av textilbransch i Santa Catarina Brasilien beror på den starka tillväxten denna bransch 

innehar. Bland annat finner man företaget Haco i denna stat, som representerar 70 % av 

textilexport i Brasilien. Santa Catarina är tack vare bland annat textil branschens snabba 

utveckling, den rikaste staten i hela Brasilien.  

3.6 Intervjuer 
Enligt Björklund och Paulsson (2003) väljs vanligen flera metoder som kombineras för att ge 

bästa möjliga resultat. I denna uppsats har litteraturstudier tillfogats med intervjuer, eftersom 

skribenterna tyckte att detta tillvägagångssätt var främst passande för studien, för att styrka de 

teoretiska argumenten som presenteras. Med intervjun avses personliga möten mellan 

intervjuaren och respondenten, men enligt Patel och Davidson (2003) finns också intervjuer 

via telefon, e-post, etc. Att utföra en intervju anser Denscombe (2000) är mest lämpligt för 

djupgående informationssökning från ett litet antal personer, som författarna har tillämpat. 

Valet av en besöksintervju var lämpligast, då en kvalitativ intervju med detaljerade svar 

eftertraktades, något som är tänkt att underlätta den personliga interaktionen (Dahmström., 

2005). I samband med detta genomfördes en strukturerad intervju som, enligt Björklund och 

Paulsson (2003), innebär att intervjufrågor var förvalda och sattes i en viss ordning. Alltså en 



klar mall följdes för varje intervjutillfälle, som togs fram med hjälp av den teoretiska 

referensramen. 

Efter intervjuerna valde vi att transkribera, dvs. överföra det insamlade materialet från tal till 

skrift. Efter att ha skrivit ner alla empiriska data, hade vi en stor mängd data som måste 

utföras så att vi kunde få det som är väsentligt. Detta kallas med stöd av Kvale (1997), vilket 

innebär fusion, vilket innebär att forskare utan fördomar tolka vad som sades i intervjuerna. 

På såsätt får vi kärnan i intervjun 

3.7 Reliabilitet 
Innan vi genomförde våra intervjuer gick vi genom våra frågor och dess relevans med vår 

teoretiska referensram. För att öka trovärdigheten för våra primärdata försökte vi skapa frågor 

som gav så detaljrika svar som möjligt samtidigt som de intervjuade på förhand var bekanta 

med studiens ämne. För att ytterligare öka trovärdigheten för vår empiri har vi skrivit alla svar 

ordagrant samtidigt som vi fick tillåtelse att använda respondenternas namn, på det sätt kan vi 

styrka respondenterna står för vad har sagt. Thurén (2007) menar att undersökningens 

noggrannhet och pålitlighet är betydelsefulla faktorer för uppsatsen reliabilitet. 

3.8 Validitet 

Denscombe (2000) menar att betrakta saker ur olika perspektiv och möjligheten till 

bekräftelse, bidrar till ökad validitet. Jacobsen (2002) skriver att data som samlas in skall vara 

giltig. Giltighet syftar på hur informationen skall analyseras och vad forskaren kommer ha av 

nytta när han/hon genomför en insamling i form av texter eller intervjuer. I denna studie har 

sammansättningen av den teoretiska referensramen fordrat ett noggrant arbete med en särskild 

kännedom om vikten med dess betydelsefulla innehåll för granskningen. För att styrka 

validiteten har, som tidigare nämnts, intervjufrågorna utformats utifrån den förekommande 

teorin kring materialet. den informationen som har samlats in är relevant och giltig, teorin 

samt empirin från intervjuerna är relevant, eftersom informationen består av både ny och 

gammal fakta vilket bevisar att data är giltig och att det känns relevant i förhållande till det 

ämnet som studeras. 

3.9 Källkritik 
För att vår uppsats skulle bli så tillförlitlig som möjligt har vi använt oss av aktuella källor. I 

de fall vi använt oss av äldre källor har vi ansett att dessa som väsentliga och ännu aktuella 

inom ämnet att vi inte kunnat utelämna dem. Hos fallföretagen har individer med kunskap i 

företagets försäljnings- och marknadsföringsstrategier intervjuats, detta för att säkra kvalitén i 

den information vi har uppsamlat. Vi finner att detta kunnat utföras med bra resultat. Dock 

finns det risk för att respondenterna gav de svar som de väntades att svara utifrån företagens 

uttalade strategier. Naturligtvis kan en diskussion alltid föras ifall ytterligare relevanta källor 

kunnat användas eller ifall vi har pratat med rätt personer på företagen eller om antalet 

intervjuade person är nog för att kunna göra en akademisk slutsats som är generaliserbar. 

Syftet med uppsatsen var inte att frambringa ett generaliserbart resultat, fokus på denna har 

legat i att få ut djupgående information med hjälp av den valda metoden. Sedan anser vi, med 

uppsatsens omfattning och tidsmässiga hinder i åtanke tycker vi att vi ändå hittat relevanta 

teorier och empiri för att noga kunna göra en analys av situationen. 



4. Empiri 

Nedan följer det empiriska data som författarna samlat in. Underlaget är grundat på 

intervjuer med fallföretagen. 

4.1 Textile Farbe 
Textil Farbe är en business to business textil tillverkande företag med både nationella och 

internationella kunder. Farbe ligger i Blumenau, Indaial och Atalanta, Santa Catarina, 

Brasilien och etablerades 1994 med det huvudsakliga syftet att möta och tillfredsställa 

kundernas behov(affärsverksamhet, 2010). Sedan grundandet är Farbe numera känd för sin 

kvalité och de utvecklingsriktningar som inspirerats av trender världen över. För att möta 

behovet av både nationella och internationella kunder, har företaget fyra varumärken som 

erbjuder olika lösningar (Mission och vision, 2010). 

Placerad i Santa Catarina, en stat betraktad som en industriell knutpunkt för textilindustrin, 

har Farbe olika enheter för att garantera tillverkningen av tyger med kvalitet. Med 19,483 m
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och produktionsförmåga av 680,000 kg/månad, väver, processer och distribuerar Farbe sina 

tyger från sitt huvudkontor i Indaial. Att erbjuda sina 330 anställda en miljö som är gynnsam, 

med väl förberedd anställda som kan tillfredsställa kunden behovs samt företagets konstanta 

tillväxt, innebär nya utmaningar och möjligheter för Farbe (Farbe verksamhet, 2010). 

4.1.1 Respondenten 
Första intervjun genomfördes den 14 april 2010 med respondenten Ludmilla, som är 

marknadschef och produktingenjör. Ludmilla har haft denna position i företaget sedan 5 år 

tillbaka. Ludmilla är den person som har närmast relation med kunder, leverantörer samt 

samarbetar med företagets försäljning, marknadsföring och kommersiella avdelning. Med 

denna position anser vi att Ludmilla är lämplig person för vår intervju.  

4.1.2 Nyckelkund 

Med syfte att behålla och tillfredställa kundernas behov har företaget utvecklat fyra 

produktlinjer, Farbe Fashion, Farbe Basics, Farbe Intimus och MPB Sport. Med dessa fyra 

produktkategorier förekommer även olika pris, kvalité och service skillnader då kunder med 

avvikande behov söker olika lösningar. Farbe jobbar aktivt med sina nyckelkunder genom att 

ständigt utveckla nya produkter och trender som tillfredställer kundernas behov. Ludmilla 

tilläger att Farbe deltar i olika mässor samt försöker skapa ett produktutvecklingssamarbete 

med kunderna.  

Vidare menar Ludmilla att nyckelkunder inte bara är ekonomiskt viktiga utan bidrar med 

många positiva inverkningar på företagets tillvaro. Exempelvis menar Ludmilla, genom att 

samarbeta med topp modemärken som kan ge synlighet åt Farbes produkter och namn stiger 

Farbes företroende och konkurrenskraft på marknaden, då vissa kunder tittar hur företagets 

samarbete med andra har fungerat för att avgöra om företaget är lämpligt för ett affärsmässigt 

samarbete. Samarbetet med topp varumärken är goda referenser när företaget förhandlar med 

andra samt avgörande i företagets portfölj vid förhandling med eventuell kandidat. 



4.1.3 Relationsmarknadsföring mot nyckelkunder 
Farbe eftersträvar att skapa långsiktiga affärsrelationer med sina nyckelkunder. Relationen 

med strategiskt viktiga kunder har alltid varit viktiga för Farbe, men Ludmilla menar att 

relationen med nyckelkunder blivit ännu viktigare sedan finanskrisens uppkomst. Vidare 

menar Ludmilla att finanskrisen hjälpt företagets kunder att ändra sitt sätt att göra affärer. 

Kunderna var mer konservativa eftersom deras kredit var begränsad samtidigt som 

slutkonsumenterna började anpassa nya köpbeteende, på grund av spekulationer om hur 

finanskrisen skulle påverka deras ekonomiska livslängd. 

Sedan finanskrisen uppstod har enligt Ludmilla flertal kunder blivit allt mer prisfokuserade 

istället för kvalité. Efter denna första "efter krisen" beteende, började kunderna söka efter nya 

leverantörer, Vilket innebär att detta nya beteende måste assimilera av företaget då 

leverantörerna letar efter nya resurser och kreativa sätt att göra affärer för att fortsätta vara 

konkurrenskraftig. Ludmilla menar att företaget läggar allt större fokus och resurser för att 

studera hur Farbe kan differentiera sig från konkurrenterna samt hur företaget kan förbättra 

relationen med kunderna. 

4.1.4 Kompetens 
Farbe anser att företagets kompetens är avgörande för att vara konkurrenskraftig då dagens 

marknad och kund kräver personal som hantera kunden på rätt sätt samt skapa värde åt 

kunden. Ludmilla definierar kompetens genom att kunna känna igen affärsmöjligheter, 

lämplig, få ut produkten på marknaden i tid, med hjälp av kommunikation optimera resultaten 

samt övervinna kundens förväntningar. Dessutom förklarar Ludmilla att företagets kompetens 

är enda sättet att bemötta dagens krävande nyckelkunder. 

Fram till idag saknade Farbe ett internt utbildningsprogram för de anställda. Något som märks 

enligt Ludmilla då Farbe idag känner bristande träning för att uppnå hög intern kompetens i 

både produkt och allmän service. För att åtgärda har Farbe startat ett pågående arbete som ger 

en fortbildning för alla bolagets anställda, som syftar till att förbättra företagets mål. 

Andra lösningar Farbe assimilerar för att uppnå högre kompetens och ständigt utbilda sina 

anställda är bland annat samarbetet med Universitet Furb. Farbe erbjuder möjligheten att 

studera vissa utbildningsprogram eller kurser för hälften av den totala kostnaden. Denna 

lösning tror Ludmilla är en investering för både kort- och långsiktigt kompetensutveckling. 

4.1.5 Kommunikation 
Kommunikationen med kunden är ett av de viktigaste medlen för att upprätthålla en 

välfungerande långsiktigt affärsrelation. Ludmilla betonar vikten av att ha en kontinuerlig 

dialog med konsumenten och menar att Farbe tror att genom att skapa en dialog med kunden 

kommer vi att kunna känna vilka behov kunderna har samt kartlägga vad som fungerar eller 

inte fungerar med vår affärsrelation. Genom att dialog med nyckelkunden kan vi analysera 

problem och lösa problemet direkt. Om konsumenten har vana av att ha en fortlöpande 

kommunikation med företaget kommer denna kommunikation möjliggöra ett hållbart 

partnerskap, som skapar och ökar kundernas förtroende och därmed genererar känslomässigt 



engagemang, vilket gör det lättare att uppnå kundlojalitet genom att ge kundvärde för denna 

skillnad när det dags att välja sina handelspartner. 

Hur frekvent kunden vill bli kontaktad kan variera. Ludmilla benämner att det oftast beror 

från kund till kund. Vanligen ringer försäljningsavdelningen kunden vid första kontakten. Om 

Farbe redan har inlett en relation med kunden innebär det att Farbe redan har ett register över 

konsumentens preferens för kontakt, vilket även styr hur den affärsmässiga kontakten ska 

skötas. Trots att Farbe tar första initiativet att kontakta den potentiella konsumenten vid första 

affärskontakten så är det enligt Ludmilla lika viktigt att kontakten är ömsesidigt. 

Ludmilla menar att dialogen med nyckelkunder har blivit viktigare sedan finanskrisen blev 

aktuell. Fortlöpande dialogen gynnar båda parter när företaget kan tillfredställa kundens 

behov utan andra kunder eller produktionen påverkas negativt av relationen med denna kund. 

Och för kunden där han kan göra en positiv skillnad i din produkt genom detta partnerskap 

och förhandlingar med företaget. 

4.1.5.1 CRM 
Farbe arbetar med kunddatabasen CRM, Ludmilla benämner att CRM möjliggör registrering 

av mycket viktig information för att skapa en relation med potentiella kunder. Farbe sparar 

olika information från första kundkontakt. Här sparas viktig information som kan hjälpa 

företag att förstå kunden och dennes behov. Ludmilla hävdar att Farbe Sparar den information 

de anser kommer vara avgörande för verksamheten i syfte att tillfredställa samt skapa ett 

långsiktig affärsrelationen. 

Informationen som sparas kan variera beroende på typ av relationen samt typ av kund. Här 

finns till exempel olika former av kontakter, uppskattade produkter. Förslag som 

överlämnades i och med ett besök med nyckelkunden. Dennes relation med andra, större 

behov, nuvarande leverantör, andra egenskaper som kan vara av intresse för Farbe etc. 

Informationen som samlas i Farbes kunddatabas har som syfte att skapa en långsiktig relation, 

minska risker, förbättra kundrelationen samt tillfredställa nyckelkunder. 

Med intentionen att förklara såvida Farbe gör kundundersökningar, svarar Ludmilla att Farbe 

inte gör några kundundersökningar, eftersom det ännu inte är möjligt att göra detta utan att 

behöva involvera företagets externa försäljningsombud. Externa medel kan inte engagera sig i 

denna typ av uppgift, då de kan störa undersökningens resultatet. Vidare berättar Ludmilla att 

den person som har bäst kunskap och kundkontakt är företagsledarna, då de alltid reser. För 

att dokumentera förändringar i affärsrelationen använder företagsledare reseberättelse för att 

vidarebefordra viktig information om marknader och kunder för den interna säljteam, produkt 

och marknadsföringsavdelningen. Denna undersökning görs av marknadsavdelningen 

tillsammans med företagets externa säljare. 

4.1.6 Klagomålshantering 
När det gäller klagomål, är det nödvändigt för Farbe hur företaget hanterar klagomålen från 

kunden. När en konsument inte är nöjd är det vitalt att ge en bra behandling, vara observant på 

kunden framför allt att lyssna vad denne har att framföra konstaterar marknadschefen 

Ludmilla. När klagomålen mottagits av försäljningsagenterna analyseras problemet för att 



sedan lösa problemet på uppdrag av Farbe. När klagomålen meddelas direkt till Farbe, 

vidarebefordras till ansvarig sektor med kopior till samtliga områdeschefer och 

försäljningsavdelningen. Samtidigt meddelas kunden om sin service status då Farbe meddelar 

att frågan analyseras och återkommer med svar så fort man har nått en slutsats. När analysen 

är avslutad givs korrekt service och lösning på problemet ges.  

Ludmilla resonerar ytterligare att, hur Farbe hanterat sina klagomål kan betraktas som ett 

besked på vad företaget gör, vad de har lyckats och misslyckats med. Kunden kan framföra 

sitt klagomål antingen via hemsidan eller direkt till företaget/försäljnings agenter för att 

snabbt lösa ärendet. Vi analyserar om dess konsekventa och tillämpa en möjlig lösning. Då 

service och kundbemötande är en del av företagets paketlösningar är det enligt Ludmilla 

centralt att säljteamet är väl förberedda när kundkontakt sker. Ludmilla poängterar vikten av 

kundhantering då hon menar att Farbe’s försäljningsavdelning har alltid en övervakning över 

kontakten och relationen med viktiga kunder. Denna avdelning hanterar sådana problem som 

inte har med försäljningsavdelning för att kontrollera att all kontakt med kunden sköts på ett 

professionellt sätt. 

4.1.7 Engagemang 
Att engagemang återfinns både hos företaget samt hos kunden i fråga är essentiellt i en väl 

fungerande långsiktig affärsrelation. Engagemang mellan parterna är meningsfullt bara om 

parternas överenskommelse kan ske i enighet med handelsavtalet. Bland annat handlar det om 

att hålla deadlines, leverera varan enligt överenskommelsen, betalning med mera. 

Engagemang i en affärsrelation är meningsfullt om parternas begäran kan bemötas menar 

Ludmilla. Om inte någon av parterna är villiga att lägga tillräckligt med resurser för att 

tillfredställa behovet, kommer det resultera i en kortsiktig relation.  

Ludmilla anser att förbindelser med nyckelkunder idag är allt svårare att tillfredställa då detta 

kräver en speciell resurs från Farbe, något som farbe inte idag är kapabla av till hundra 

procent. Av denna anledning menar Ludmilla att Farbe istället försöker jobba med de kunders 

behov man har resurser till för att uppfylla. Vid de fallen Farbe inte har resurser nog, försöker 

man att inte undvika sådana relationen då detta inte endast kommer påverka en kund utan alla 

kunder. 

För att engagera rätt kunder som Farbe har resurser för att tillfredställa och bemöta 

förväntningar, strävar man efter att ligga i linje med trenderna i konsumenternas beteende. 

Med detta menar Ludmilla att man alltid vidtar åtgärder och attityder som överensstämmer 

med Farbe’s värderingar. Man försöker med andra ord sammankoppla de värderingar som 

finns hos Farbe med de värderingar som återfinns hos konsumenten. På såsätt kan Farbe vara 

konsekventa och skapa en identifiering av värden med sina kunder. Slutligen relaterar 

Ludmilla att etik är en viktig aspekt i affärsförbindelse eftersom Farbe tror att vår största 

tillgång är vår kund, om han/hon förlorar förtroendet för oss, förlorar Farbe honom till 

konkurrenten. Ett företag utan kunder existerar inte. Kundens förtroende för Farbe är något 

Farbe kan vara stolta över. 



4.1.8 Förtroende 
Som tidigare nämnt försöker Farbe skapa nära och långvarig relation med nyckelkunder. I 

denna process menar Ludmilla att förtroende är viktigt del av arbetet. Med detta menar 

Ludmilla genom att framstå som förtroendegivande företaget genom att hålla sina löften och 

tillfredställa kundens behov och problem kan Farbe projicera att de är att räkna med. Kundens 

förtroende för företaget innebär att kunden litar på företagets produkt.  

Att försöka skapa förtroende hos nyckelkunder innebär att samordna alla avdelningar och alla 

företagets processer, detta är ett ständigt pågående arbete i organisationen. Genom att kunden 

mistar förtroende för organisationen äventyras allt organisationen lovar gentemot alla kunder. 

För att underhålla och förstärka den strukturella kontakten mellan Farbe och dess 

nyckelkunder använder företaget ett kommunikationssystem där kunderna har direkt kontakt 

med den avdelning som hanterar nyckelkunder. Annan åtgärd farbe jobbar med är att försöka 

samordna de olika processerna så att alla avdelningar kan snabbt och enkelt åtgärda kundens 

problem 

För att behålla företagets nyckelkunder jobbar Farbe genom att rikta differentierad 

uppmärksamhet för de särskilda kunderna, sedan försöker man även utnyttja särskilda 

förhandlingar för att knyta åt sig långsiktiga, vinstgivande och stabila affärsrelationer samt att 

erbjuda de nyaste produkterna före alla andra. På detta vis menar Ludmilla att försöker Farbe 

stärka relationen mellan parterna. Vidare jobbar Farbe även med att stärka sociala band med 

nyckelkunderna via Sociala media såsom Facebook där man har en företagsprofil på den 

sociala nätverkssajten Facebook, Facebook används för att rapportera om företagets 

innovationer på ett mindre formellt sätt, men inte mindre professionell samt kommunicera till 

marknaden som ett företag som syftar till att bidra med i sociala och miljömässiga frågor. 

Sponsor byggande av offentliga parker och idrott områden i staden där vi finns. 

4.1.9 Relationskvalité 
Ludmilla definierar god service såsom tjänsten som uppfyller behoven och förväntningarna 

hos kunden. Genom standardisering av de olika stadierna av tjänsten, personalutbildning och 

anpassning av interna och externa logistik i företaget kan Farbe optimera relationskvalitén. 

Ludmilla menar att optimera relationskvalitén bidrar inte till att konkurrensfördelar uppnås då 

kunden finner det oacceptabelt att företaget inte kan upprätthålla en god service relation med 

sina kunder. Anledningen är att alla företag idag söker efter detta samt erbjuds av alla. Istället 

menar Ludmilla att konkurrensfördelar genom relationskvalité uppnås när ett företag kommer 

med ett nytt sätt att glädja kunden som den tidigare inte upplevt. 

Farbe arbetar fortlöpande med sin relationskvalité för att på så vis utöka sin kunskap om textil 

marknaden samt relationer med nyckelkunderna. Med hjälp av denna kunskap kan Farbe på 

ett snabbt och effektivt sätt förstå olika vanor och intressen hos nyckelkunder och sedan 

anpassa tjänsterna till denna typ av beteende. 

 



4.1.2.1 Kundlojalitet 

Ludmilla anser om kunderna är lojala mot sin affärspartner kommer det betyda att när mitt 

pris, produkt och servicekvalitet är samma som mina konkurrenter, kommer kunden att köpa 

från mitt företag. Hon menar att Farbe’s nyckelkunder har valt att stanna eftersom Farbe 

använder sig av differentierade service och förhandlingar och på detta sätt skapa speciell 

relation med dessa. Farbe försöker att vara allt uppmärksammare på de aktuella behoven och 

behov som kan bli, från en dag till nästa, avgörande för kunderna. Dock arbetar inte alla aktivt 

för att öka kundlojaliteten, något som kan förbättras i företagets kultur. 

4.2 Circilo 
Circulo är ett textil företaget lokaliserat i södra Brasilien i Gaspar, i en stad som kallas för 

”Heart of Santa Catarina”. Företaget grundades 1938 med huvudsyfte att tillverka garn av 

olika slag genom att människor skulle brodera, sticka tröjor osv. Under senare tid har Circulo 

jobbat med att förbättra kvalitén och att öka produktiviteten. 

Idag, 72 år efter att företaget startades sysslar Företaget med att ständigt förrätta den utlovade 

kvalitet och bemöta kundernas efterfrågan. Circulo har i dagsläget 1200 anställda och där alla 

jobbar mot ett och samma mål, att bli ännu bättre, utveckla företaget och bli starkare, det vill 

säga bli ett konkurrenskraftigare företag på textil marknaden. Circulo är världskända för sina 

produkter, det mest populära produkten är Cléa 1000, men företaget har även andra mindre 

populära produkter såsom Anne, Monalisa, Carisma, mm. Idag exporterar Circulo till tretio 

länder och Circulo är ledande företaget i Sydamerika när det gäller produktionen av garn 

produkter. 

4.2.1 Respondenten 
Vår respondent på Circulo bestod av Rafael Silva och intervju ägde rum i Gaspar, den 16 april 

2010. Rafael Silva är chef för export avledningen där har han jobbat i snart tre år. Innan dess 

jobbade Silva som professor på Universitetet Furb, där han undervisade Internationell 

Marknadsföring. Eftersom exportavdelningen är den avdelning som dagligen jobbar med att 

ta emot kunderna och deras krav, anser vi att Rafael Silva var mest lämpligast för vår intervju. 

4.2.2 Nyckelkunden 
Circulo verkar mot att tillfredställa nyckelkundernas behov genom att erbjuda produkter av 

högsta kvalitet till lägsta priserna. Företaget jobbar även med att utveckla nya produkter och 

att följa olika trenderna såsom Eco och Fancy garn. I denna process av att underhålla och 

bemöta nyckel innebär det enligt Silva att med jämna mellanrum besöka sina nyckelkunder 

för att ta fram vad som efterfrågas på marknaden samtidigt uppdatera sig om relationens 

tillstånd. Genom detta kan företaget erbjuda bästa service till sina nyckelkunder och 

tillfredställa deras behov. 

Nyckelkunderna är en av grundstenarna i företaget enligt Silva. Han menar att Circulo är 

beroende av dessa och nyckelkundernas långvariga ekonomiska relation. Silva menar att på 

långsikt är relationen med nyckelkunder så central att utan de skulle det vara omöjligt för 

Circulo att överleva på marknaden, eftersom nyckelkunderna är en fast inkomst för företagen. 



4.2.3 Relationsmarknadsföring mot nyckelkunder 
Circulo jobbar kontinuerligt med att underhålla samt behålla sina nyckelkunder, eftersom 

dessa kunder är en viktig inkomstkälla för företaget men även viktiga för företagets 

långsiktiga existens. Silva berättar att det alltid har varit av stort värde för Circulo att 

bibehålla viktiga kunder samt att företaget har långsiktiga och goda relationer med sina 

kunder. Vidare berättar Silva att över 75 procent av Circulos kunder har varit trogna kunder i 

nästan 10 år. Mede detta menar Silva att kunderna köper oftare och till större summor vilket 

bidrar till att intäkterna ökar kontinuerligts. 

Circulo har inte påverkats negativt av finanskrisen genom att kunder nyckelkunder avslutat 

sin relation med företaget. Istället menar Silva att allt fler handlar mindre då konsumtionen 

minskat även på deras sida, men trots det sker beställningarna oftare. En viktig tendens som 

präglat många nyckelkunder är att de har blivit försiktigare än tidigare när det gäller 

beställning av större kvantitet. Circulos strategi har alltid varit att ha kvalitetsprodukter med 

konkurrenskraftiga priser då varumärket Circulo är väl igenkänt på de olika marknaderna. 

Förutom dessa två egenskaper anser Silva att företaget efterstävar att ha snabba leveranser och 

att kunderna skall under alla omständigheter vara informerad om vad som sker på företaget. 

Enligt Silva skall det inte finnas tid och rum för spekulationer och tvivel, för då finns det risk 

att företaget förlorar sina nyckelkunder. 

4.2.4 Kompetens 
Enligt Silva handlar kompetens att ge kunden bästa möjliga service till rimliga kostnader, 

vilket gynnar alla parter. I alla affärsrelationer är lönsamheten en viktig faktor i olika 

beslutsunderlag. Silva menar ju mer flexibel ett företag kan vara i sina resurser för att 

generera en vinstgivande affärsrelationer desto konkurrenskraftigare blir företag på 

marknaden men även för existerande nyckelkunder. Vidare fortsätter Silva att relationen 

optimeras om parterna kan möjliggöra en ärlig tvåvägskommunikation. För att optimera 

företagets service skall det finnas personal som behärskar praktiska, sociala, teoretiska 

problem, men personalen skall också kunna hantera stress- och riskfulla situationer enligt 

Silva. 

Kompetensen på Circulo varierar beroende den position eller avdelningar man jobbar på 

berättar Silva. Dock kräver olika avdelningar olika typer av interna utbildningar. T.ex. Export 

avdelningen kräver att man har fullständig kunskap om grönt garn, då detta är vad som 

efterfrågas konstant av konsumenten. Vidare beskriver Silva att Circulo jobbar långsiktigt 

med att skapa värde för konsument genom att erbjuda bästa möjliga service i relationen till 

resurserna på företaget. Han menar att optimal service kräver att man kan balansera olika 

egenskaper såsom stresshantering, konflikthantering i kombination med sociala, politiska, och 

teoretiska kunskaper. 

 

 



4.2.5 Kommunikation 
Kommunikationen med kunderna är en viktig faktor menar Silva för att skapa långsiktiga 

relationer. Silva betonar att det är också viktigt att ha en två vägs kommunikation kunderna 

för att få feedback och nya synpunkter som kan gynna båda sidorna. Enligt Silva skall det 

finnas en ärlig dialog mellan partnerna. På Circulo kommunikationen med kunderna sker 

oftast via e-mail, men också via telefon. Silva nämner att det är vikigt att ha en dialog, för att 

om inte det förs en dialog, blir det inga affärer. Kunderna vill inte bara ha en leverantör som 

levererar produkter åt företaget, utan någon som de kan diskutera sina problem och 

affärsmöjligheter med, vilket han menar att det slutligen handlar om att värdefull data samlas 

in för att skräddarsydda lösningar till befintliga brister.  

Kommunikation sker kontinuerlig med kunderna och Circulo tar oftast första steget i att föra 

en dialog med kunderna. En god konversation skall handla om att utbyta nya idéer, 

möjligheter, men dessutom skall den öka försäljningen och gynna båda sidorna. Silva berättar 

att det under den ekonomiska krisen har blivit allt viktigare att föra en öppen dialog med 

kunderna. I vissa fall har de varit tvungna att hitta nya lösningar i form av olika betalnings 

villkor som Circulo har bestämt med sina kunder. Sammanfattningsvis anser Silva att optimal 

kommunikation återfinns när kunden och företaget utbyter idéer och affärsmöjligheter med 

varandra, då har man en ärlig tvåvägskommunikation. 

4.2.5.1 CRM 
Informationssamling om nyckelkunder sker olika beroende på vad man vill uppnå. Vanligast 

är dock att man använder personliga kontakter samt verkliga möten med kunderna. Fördelen 

med den kommunikationstyp är att man kan föra diskussion med kunder och på sätt samla in 

viktiga detaljer som sedan kan användas som beslutsunderlag Andra metoder som används är 

bland annat enkäter, marknadsundersökningar etc. På Circulo har Försäljning, Export och 

Marknadsförnings avdelning bäst kunskap om kunderna eftersom avdelningarna sysslar med 

detta konstant. Två gånger om året görs det olika undersökningar på den Brasilianska 

marknaden vad det gäller efterfrågan. Förutom dessa undersökningar görs det även andra 

analyser och enkäter på olika internetsidor. 

Syftet med uppdaterad information om kunden är för att uppdatera sig om konsumenternas 

attityd gentemot företaget samt avgöra hur nöjda kunderna är. På såsätt kan Circulo följa upp 

problem eller missnöje för att sedan lösa eller förbättra befintliga brister i organisationen. 

4.2.6 Klagomålhantering 
Klagomål förekommer på alla plan i stort företag men på Circulo strävar man efter att 

förebygga problem och med detta menas att den informationen företaget får som klagomål 

använder de till förebygga liknande problem i framtiden. Därför menar Silva att det sällan 

uppstår samma problem mer än en gång. I de fallen det förekommer klagomål försöker 

Circulo lösa problemet omedelbart i någon form av ersättning. Silva menar att ersättning är ett 

sätt att lösa klagomål på, speciellt om felet ligger hos Circulo. 

De klagomålen Circulo får in sker oftast via telefon och e-mail, samt via företagets 

återförsäljare. Samtliga avdelningarna på företaget är utbildade med att hantera klagomål 



beroende på vilken art klagomålet handlar om. Circulo har olika procedurer när det gäller 

hanteringen av hur de ska gå till väga för att lösa missnöjena. Bland annat menar Silva att 

anställda har direkt kontakt med sina överordnanden där de fritt kan diskuterat med sina 

chefer kring missnöjena oavsett storlek.  

4.2.7 Engagemang 
Enda sättet att skapa och bevara långsiktig affärsrelation med kunder är genom att det erhålls 

ömsesidigt engagemang hos båda parterna. Detta tycker Silva att Circulo har lyckats med väl 

då han menar att Circulo har haft 10 årigt långt affärsrelation med över 75 % av sina kunder, 

något som företaget har åstadkommit genom sitt engagemang med alla kunder. Både företaget 

och kunderna är involverade i köpprocessen från början till slut av processen. Samspelet 

mellan parterna skall fungera genom att involvera både köpare och säljare i processen och 

parterna har möjligheten att påverka varandras beslut i relationen. 

Att dela engagemanget med sina kunder är nödvändigt menar Silva då affärsrelationen blir 

tydligare och enklare när alla vet vad Circulo har att erbjuda eller hur mycket resurser 

företaget är villiga att lägga ner i relationen. Genom denna interaktion med sina kunder visar 

företaget tydligt vad de vill uppnå intern men även externt. Dessutom är det viktigt att alla 

inblandade har tillgång till den informationen de behöver för att kunna assistera i olika steg i 

själva köpprocessen. Silva säger att förtroende är en av de viktigaste värderingarna som måste 

återfinns när företag försöker att bygga en långvarig relation. Genom att dela liknande 

förtroende och etiska värderingar kan företag skapa förutsättningar för långsiktigt 

affärsrelation. 

4.2.8 Förtroende 
Förtroende kan inte kommuniceras utan måste förtjänas anser Silva. Vidare preciserar han och 

avser att Circulo måste jobba hårt för att förtjäna förtroende från kunderna och vice versa. Det 

är viktigt att båda partnerna litar på varandra för att kunna bygga en förtroendeingivande 

relation. Förtroende handlar inte bara om tillit för företaget utan dess produkter ska uppfylla 

de löften man ger. Då ett företag består av människor som säljer en tjänst eller produkt måste 

båda delarna generera förtroende hos kunden. 

Enligt Silva är förtroende grunden i en långvarig relation och därför lägger Circulo ner 

mycket tid och energi på att bygga upp tillit hos kunderna. förtroende fås genom att erbjuda 

produkter och service av bra kvalitet och att kunderna får det de förväntas sig att få, det vill 

säga ett visst värde för pengarna. På Circulo jobbar de dagligen med att uppfylla kundernas 

krav och önskemål. Strategierna de använder sig av för att stärka relationen med sina kunder 

är att ha en direkt kontakt, besöka kunderna, använda sig av belöningar och speciella 

erbjudanden. 

 

 



4.2.9 Relations Kvalitet 
Enligt Silva handlar en god service om att leverans kommer i tid. En utmärkt service är att 

överträffa kundernas förväntningar. Hög relationskvalitet åstadkoms genom att ha en lång 

relation med kunderna och att överträffa deras förväntningar. Circulo jobbar fortlöpande med 

att skapa långa och kvalitativa relationer med sina kunder. Det gör man genom att erbjuda 

kunderna speciella produkter och att leverera varorna i tid. Silva nämner att genom en hög 

kvalitetsrelation skapas fördelar, speciella konkurrensfördelar eftersom kunderna väljer i 

första hand att handla från företagen de har bra relationer med. Dessutom litar kunderna mer 

på företagen som de haft en lång relation med samt att de känner sig mer säkra på vad de får 

åter vid köp. Circulo har många långa och kvalitativa relationer med sina kunder, men 

samtidigt försöker företaget hela tiden att skapa och förbättra relationer med både nya och 

befintliga kunderna. 

4.2.3.1 Kundlojalitet 
Enligt Silva innebär kundlojalitet all engagemang och resurser som läggs ner från båda 

parterna i syfte att etablera en långvarig relation kan inte ersätta genom ett bättre erbjudande 

som lovas av nykomling på marknaden. Circulos kunder väljer att stanna kvar hos dem, 

eftersom Circulo erbjuder produkter med hög kvalitet och låga priser. Circulo har också en 

bra merit på lojalitet hos sina befintliga kunder, då statistiken visar att över 75 procent av 

kunderna, har varit lojala kunder i 10 år. Silva menar att lojalitet är en tvåvägs gata och att 

Circulo gör allt de kan för att ha lojala kunder, men om kunden inte väljer att vara lojal, då 

finns det inget de kan göra åt det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Analys 
 

Workman et al (2003) samt Morris et al (1999) förklarar att relationsmarknadsföring idag 

handlar om samordna all verksamhet som inriktas på att skapa, utveckla och upprätthålla 

fungerande utbytes relationer. Fokus inom relationsmarknadsföring återfinns i samspelet 

mellan köpare och säljare och handlar om flera utbyten över tiden mellan köpare och säljare 

(Knemeyer et al, 2005). Farbe strävar efter att skapa samt underhålla långsiktiga 

affärsrelationer med sina nyckelkunder då Ludmilla menar att relationen med nyckelkunder 

har i dagsläget blivit allt viktigare sedan finanskrisen. I likhet med Farbe jobbar även Circulo 

kontinuerligt med att underhålla samt behålla sina nyckelkunder, då nyckelkunderna är en 

viktig inkomstkälla på kortsikt för Circulo men även viktiga för företagets långsiktiga 

existens.  

Ndubisi och Wah (2007) hävdar att nyckeln till en välfungerande relation ligger i 

uppbyggandet av kundlojalitet i dynamiska företagsmiljöer, då takten förändringar äger rum 

ofta är oförutsägbara. Således att företagen måste därför ständigt lära sig om sina kunders 

ständigt förändrande behov och förväntningar för att kunna förbättra sina relationer genom att 

skapa möjligheten för ett ökat värde (Morris et al, 1999). Författarnas påstående och teorier 

finns tydligt i företagens miljö. Ludmilla förklarar att den förändrade affärsmiljön som 

finanskrisen skapat har hjälpt företagets kunder att ändra sitt sätt att göra affärer. Farbe’s 

kunder var tidigare konservativa eftersom deras kredit var limiterad samtidigt som 

slutkonsumenterna började lämpa nya köpbeteende på grund av spekulationer om hur 

finanskrisen skulle påverka deras ekonomiska livslängd. Sedan finanskrisen uppstod har 

enligt Ludmilla flertal kunder blivit allt mer prisfokuserade istället för kvalité.  

Efter denna första "efter krisen" reaktionen, började kunderna söka efter nya leverantörer, 

Vilket innebär att detta nya beteende måste assimileras av företaget då leverantörerna letar 

efter nya resurser och kreativa sätt att göra affärer för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. 

Ludmilla menar att Farbe läggar allt större fokus och resurser för att studera hur de kan 

differentiera sig från konkurrenterna samt hur företaget kan förbättra relationen med 

kunderna. Även Circulo har hamnat i liknande situationer då de har mött nya beteende i form 

av förändrade köpbeteende från sina kunder. Dock menar Silva Circulo inte har påverkats 

negativt av finanskrisen genom att kunder nyckelkunder avslutat sin relation med företaget. 

En viktig tendens som präglat många nyckelkunder är att de har blivit försiktigare än tidigare 

när det gäller beställning av större kvantitet. Circulo’s strategi har alltid varit att ha 

kvalitetsprodukter med konkurrenskraftiga priser då varumärket Circulo är väl igenkänt på de 

olika marknaderna. 

 

 

 



5.1 Nyckelkund 
Författarna (Millman et al., 1995; Woodburn, 2004; Wang et al., 2006; Workman et al., 2003) 

anser att företagen måste vara mottagliga för behoven hos kunderna då inte alla kunder är av 

strategisk betydelse för företaget. Farbe är väl medveten om vikten av att vara lyhörd för 

kundernas behov. Av denna anledning har Farbe utvecklat fyra produktlinjer, Farbe Fashion, 

Farbe Basics, Farbe Intimus och MPB Sport. Syftet är först och främst att kunna tillfredställa 

all typer av behov så som pris, kvalité och service då kunder med avvikande behov söker 

olika lösningar. Vidare upplyser Ludmilla att de nyckelkunder som är av strategisk betydelse 

för företaget, har Farbe jobbat aktivt med, genom att ständigt utveckla nya produkter och 

trender som tillfredställer nyckelkundernas behov. Samtidigt som man har lyckats utveckla ett 

produktutvecklingssamarbete med dessa kunder. Även Circulo arbetar mot att tillfredställa 

nyckelkundernas behov genom att erbjuda produkter av högsta kvalitet till marknadens lägsta 

priser. Silva betonar att Circulo är skarphörda då företaget jobbar även med att utveckla nya 

produkter och att följa olika trenderna såsom Eco och Fancy garn.  

Genom att definiera klart och tydligt vilka kunder som är nyckelkunder kan företaget 

effektivisera sin verksam med hjälp av långsiktiga ömsesidigt fördelaktiga relationer (Wang et 

al, 2009). Samarbetet med nyckelkunden bidrar med annat än ekonomiska fördelar är annat 

motiv som Ludmilla betonar. Farbes marknadschef Ludmilla anser att nyckelkunder bidrar 

med många positiva inverkningar på företagets tillvaro. Exempelvis menar Ludmilla, genom 

att samarbeta med topp modemärken som kan ge synlighet åt Farbes produkter och namn 

stiger Farbes företroende och konkurrenskraft på marknaden, då vissa kunder tittar hur 

företagets samarbete med andra har fungerat för att avgöra om företaget är lämpligt för ett 

affärsmässigt samarbete. Till skillnad från Farbe anser Silva att nyckelkunderna är en av 

grundstenarna i företaget enligt Silva då Circulo är beroende av dessa och nyckelkundernas 

långvariga ekonomiska relation. Silva menar att på långsikt är relationen med nyckelkunder så 

central att utan det skulle det vara omöjligt för Circulo att överleva på marknaden, eftersom 

nyckelkunderna är en fast inkomst för företagen. 

5.2 Kompetens 
Workman et al (2003) samt Morris et al (1999) anser att relationsmarknadsföring idag handlar 

om samordna all verksamhet som orienteras på att skapa, utveckla och upprätthålla 

fungerande utbytes relationer. Enligt Lambe och Spekman (1997) innebär samordning av 

företagets verksamhet blanda annat att koordinera viktig personal i företag. FSA är enig med 

författarna Lambe och Spekman att detta konsekvent leder till organisationen behöver 

konstatera de personliga egenskaper som efterfrågas för att säkerställa att arbetstagaren har 

rätt kompetens som behövs för arbetet.  

I enlighet med empirikapitlet blir det tydligt att samtliga studieobjekt värderar kompetensen 

högt för att kunna vårda sina kundrelationer. Här kan även utläsas att kunderna inte kan 

behandlas på rätt sätt vid brist på kompetens. Farbe anser i likhet med FSA att företagets 

kompetens är avgörande för att vara konkurrenskraftig då dagens handel och konsument begär 

personal som hanterar kunden på rätt sätt samt skapa värde åt kunden. Kompetensen på 

Circulo däremot varierar beroende på den ställning eller avdelning man jobbar på återger 

Silva. Dock fordrar olika avdelningar olika typer av interna utbildningar. T.ex. Export 



avdelningen kräver att man har fullständig kunskap om grönt garn, då detta är vad som 

efterfrågas konstant av konsumenten.  

Enligt FSA (2009) är kompetens inte är längre lika väsentlig. Istället har kompetensutveckling 

blivit allt viktigare då förändringstaken ökat. Kompetensutvecklingen bidrar till personlig 

utveckling, skapa gynnsammare förutsättningar för jobbet och hur företagen anpassar sig till 

omställningar. Kompetensutvecklingsprogram var sällsynta på Farbe fram till 2010, detta 

återfinns tydligt i företagets produktutvecklingstakt och service menar Farbes marknadschef 

Ludmilla. Dock har Farbe idag förberett olika paketlösningar för alla anställda då intern 

utbildning har idag blivit allt viktigare menar Ludmilla i enighet med FSA (2009).  

Kompetens definieras enligt FSA (2009) som samspelet mellan olika kunskaper, färdigheter, 

erfarenhet och förmåga att använda dem ordentligt. Ludmilla definierar kompetens förmågan 

att kunna identifiera affärsmöjligheter, få ut produkten på marknaden i tid, med hjälp av 

kommunikation optimera resultaten samt övervinna kundens förväntningar. Dessutom 

förklarar Ludmilla att företagets kompetens är enda sättet att bemötta dagens krävande 

nyckelkunder. Silva definierar kompetens, när ett företag jobbar långsiktigt med att skapa 

värde för konsument genom att erbjuda bästa möjliga service i relationen till resurserna på 

företaget. Han menar att optimal service kräver att man kan balansera olika egenskaper såsom 

stresshantering, konflikthantering i kombination med sociala, politiska, och teoretiska 

kunskaper. 

5.3 Kommunikation 

Bergeron, (2001), Grönroos (2000) och Peppers och Rogers (1999) delar tanken att 

välfungerande kommunikations bör vara ömsesidig dialog mellan kunden och företaget samt 

att båda parter gör sitt för att upprätthålla en fungerande kommunikation. Farbe har förstått 

vikten av kommunikationen då marknadschefen menar att kommunikationen med kunden är 

avgörande faktor för att upprätthålla en långsiktig affärsrelation. På Farbe försöker genom 

dialog förstå kundens behov och möjligheter. Med en ömsesidig dialog försöker Farbe finna 

samt förebygga olika problem samtidigt som det underlättar när problemlösning ska 

implementeras. Silva och Circulo delar samma uppfattning om kommunikationens roll i 

relationen. Circulo anser kommunikationen är ett kostnadseffektivt och snabb metod för att ta 

reda på vilka behov som kunden har samt få feedback och synpunkter kring utveckling av 

relationen mellan parterna. 

Grunden i kommunikationen med kunden enligt Blomqvist et al (2004) och Grönroos, (2000) 

är att dialogen är oavbruten när man vill upprätthålla ett betydelsefullt och ömsesidigt 

informationsutbyte mellan företag och kunder. Hur vanligt kundkontakten sker kan variera. 

Ludmilla anser att det oftast beror från kund till kund. Vanligast kommunikationsformen är att 

Farbes försäljningsavdelning ringer kunden vid första kontakten. Om Farbe redan har inlett en 

relation med kunden innebär det att Farbe redan har ett register över konsumentens preferens 

för kontakt, vilket även styr hur den affärsmässiga kommunikationen ska vårdas. Trots att 

Farbe tar första initiativet att kontakta den potentiella konsumenten vid första affärskontakten. 

Enligt Ludmilla är det lika viktigt att kontakten är ömsesidig. På Circulo sker 

kommunikationen med kunderna oftast via e-mail, men också via telefon. Här betonar Circulo 



att dialogen med kunden inte alltid är affärsmässig utan hålls öppen för andra saker. På detta 

sätt kan företaget samla in värdefull data om konsumentens preferenser för att sedan 

skräddarsy lösningar till förekommande frågor. 

När företaget har effektiv kommunikation med sina kunder kommer det att synas tydligt för 

konsumenten och därmed minskar frustrationen på serviceproblem. Bristande kommunikation 

innebär att företaget inte lämnat någon information till kunden. (Grönroos 2008). Det är 

nödvändigt för företag att ta del av konsumenternas perceptioner och behov, för att lyckas 

följa upp eventuella missnöjen och klagomål kunden kan ha på verksamheten. (Blomqvist et 

al., 2004). Ludmilla menar att dialogen med nyckelkunder har blivit viktigare sedan 

finanskrisen blev aktuell. Fortlöpande dialogen gynnar båda parter när företaget kan 

tillfredställa kundens behov utan andra kunder eller produktionen påverkas negativt av 

relationen med denna kund. Silva berättar att det under den ekonomiska krisen har blivit allt 

viktigare att föra en öppen dialog med kunderna. I vissa fall har de varit tvungna att hitta nya 

lösningar i form av olika betalnings villkor som Circulo har bestämt med sina kunder. 

Sammanfattningsvis anser Silva att optimal kommunikation återfinns när kunden och 

företaget utbyter idéer och affärsmöjligheter med varandra, då har man en ärlig 

tvåvägskommunikation. 

5.3.1 CRM 
För att öka relationsvärdet behöver företaget data om konsumenten och relationen anser 

Chaffey et al (2006). Företagen registrerar information om relationella händelser via relations 

databas (CRM- Customer Relationsship Management) såsom kundernas beteende, attityder, 

uppfattningar etc. CRM preciseras av Chaffey et al (2006) som en samling av data från 

konsumenter och deras individuella preferenser av produkter och service design som 

kontinuerligt uppdateras för att på så sätt utveckla en fortlöpande och långsiktig relation som 

gynnar båda parter. Genom att använda CRM anser man på Farbe att det möjliggör 

registrering av synnerligen viktig information för att skapa en relation med potentiella kunder. 

Den samlade information varierar beroende på typ av kunden och relationen till det. Här finns 

information från första kundkontakt. Annat som sparas är information som kan hjälpa företag 

att förstå kunden och dennes behov. Information sparas då man anser att den sparade 

informationen kommer vara avgörande för verksamheten i syfte att tillfredställa samt skapa en 

långsiktig affärsrelation. I likhet med Farbe sparar även Circulo viktig information om kunden 

och dennes preferenser för att sedan utforma en kundorienterad kommunikation och relations.  

Chaffey et al (2006) menar Insamlingen av CRM data består av två typer av information. 

Första typen är organisatoriskt minne i form av kunddatabas, som samlar information om 

olika mått av varuinköp, priser, relationsutbyte och liknande. Detta minne erbjuder 

möjligheten att få en uppfattning i kundmöten, för att öka kundvärdet. Den andra utgörs av 

fakta om kundernas synsätt och framförallt frontpersonalens interaktion med dem. Detta 

bidrar till registrering av kundens uppfattningar och idéer om produkter/tjänster. 

Kundinformation samlas in både internt, i form av uppgifter som registrerats av den främre 

personal och externt genom kundundersökningar i form av bl.a. intervjuer (Storbacka & 

Lehtinen, 2000). 



Informationen som sparas av Farbe kan variera beroende på typ av förhållandet samt typ av 

kund. Här erhålls till exempel olika former av kontakter, uppskattade produkter. Idéer som 

levererades i och med ett besök med nyckelkunden, dennes relation med andra, större behov, 

nuvarande leverantör, andra egenskaper som kan vara av intresse för Farbe etc. Informationen 

som samlas i Farbes kunddatabas har som syfte att skapa en långsiktig relation, minska 

osäkerheter, förbättra kundrelationen samt tillfredställa nyckelkunder. Vanligast är formen av 

information på Circulo är att man använder personliga kontakter samt riktiga möten med 

kunderna. nyttan med den kommunikationstyp är att man kan föra åsiktsutbyte med kunder 

och på sätt ackumulera in betydelsefulla detaljer som sedan kan användas som 

beslutsunderlag  

Andra tillvägagångssätt som används är bland annat opinionsundersökningar, 

marknadsundersökningar etc. På Circulo har Försäljning, Export och Marknadsförnings 

avdelning bäst kunskap om kunderna eftersom avdelningarna sysslar med detta konstant. Två 

gånger om året görs det olika undersökningar på den Brasilianska marknaden vad det gäller 

efterfrågan. Förutom dessa undersökningar görs det även andra analyser och enkäter på olika 

internetsidor. Syftet med uppdaterad information om kunden är för att uppdatera sig om 

kundernas attityd gentemot företaget samt avgöra hur nöjda kunderna är. På såsätt kan Circulo 

följa upp problem eller missnöje för att sedan lösa eller förbättra befintliga brister i 

organisationen.  

5.4 Klagomålshantering 
Författarna Hansen, Wilke och Zaichkowsky (2009) resonerar kring hur företagen bör tänka 

över sin klagomålshantering. Syftet med detta menar författarna är att behålla nöjda kunder, 

underlättar för anställda att hentera problem om de vet vad som ska göras samt hur det ska 

göras. Något som marknadschefen på Farbe håller med. På Farbe är det vitalt att agera 

professionellt vid kontakt med kunden, även när denne inte är nöjd med situationen. Att 

observera och lyssna vad kunden har att framföra är viktigt menar Ludmilla från Farbe. 

Däremot hanteras klagomåls annorlunda på Ciculo. Här menar Silva att klagomål förekommer 

både internt men även extern men skillnaden är att man försöker använda uppstådda klagomål 

och problem för att förebygga liknande situationer i framtiden. På detta sätt kan minska så att 

klagomålen inte förekommer mer än en gång. Om det trots förebyggande lösningar 

uppkommer samma problem försöker Circulo lösa klagomålet i form ersättning. 

Vidare anser författarna Hansen et al (2009) att nöjda kunder återkommer när de anser att 

deras klagomål har hanterats seriöst. Viktigt att notera här menar författarna är att klagomålet 

mottas positivt och direkt istället för att se det som en negativ sak. Då Baird och Phau (2008) 

anser när en kund inte upplever att förväntningarna inte uppfylls kommer denne att föra 

klagomål. Ludmilla resonerar att Hanteringen av missnöjen och klagomål är ett sätt att visa 

hur väl Farbes kunder tas hand om och vilket relation man skapar. Framförande av klagomål 

sker via hemsidan eller direkt till ansvariga avdelningar för att åstadkomma en snabb lösning. 

Vidare anser Farbe att kundkontakt och service bemötande som en del av företagets 

paketlösningar vilken innebär att relationen och kontakten med kunden ständigt övervakas 

och uppdateras kontinuerligt. Exakt hur Circulo går tillväga för att tillfredställa missnöjda 

kunder framgår inte av empirikapitlet, av denna anledning kan vi inte konstatera hur viktigt 



det är för Circulo att hantera klagomålen förutom det Silva berättade, att klagomål hanteras 

effektivt och snabbt samt att det sällan uppstår samma problem mer än en gång. 

 

Klagomålshantering är enligt Baird och Phau (2008) ett effektivt och billigt sätt att samla in 

information/feedback och uppfattningar om företagets produkt/tjänster. Utveckling av 

klagomålshantering bör antas som en del av företagets strategi, för att utveckla detta behövs 

det analysering, planering, utveckling och kontroll. Gummeson (2006) menar att om kunden 

behandlas väl kommer denne att berätta för 5 personer. Men om kunden är otillfredsställd och 

inte har fått sitt problem löst, kommer den att berätta för 10-20 andra. Det är endast de 

konsumenter som är nöjda, som kommer att sprida positiv word-of-mouth, d.v.s. ett gott rykte 

i positiv avseende, åt företaget (Grönroos, 2008).  

Då all klagomål inte gå direkt via Farbe utan även via försäljningsagenter, kan inte alla 

problem lösas direkt och snabbt. När Farbe får klagomål via försäljningsagenterna analyseras 

problemet för att sedan lösa problemet på uppdrag av Farbe. När missnöjena anmälas till 

Farbe, vidarebefordras det direkt till ansvarig sektor med kopior till samtliga områdeschefer 

och försäljningsavdelningen. Samtidigt upplysas kunden om sin service status då Farbe 

meddelar till kunden att problemet undersöks och återvänder med besked så fort man har nått 

en slutsats. När analysen är avslutad givs korrekt service och lösning på problemet ges. De 

klagomålen Circulo får in sker oftast via telefon och e-mail, samt via företagets återförsäljare. 

Samtliga avdelningarna på företaget är utbildade med att hantera klagomål beroende på vilken 

art klagomålet handlar om. Circulo har olika procedurer när det gäller hanteringen av hur de 

ska gå till väga för att lösa missnöjena. Bland annat menar Silva att anställda har direkt 

kontakt med sina överordnanden där de fritt kan diskuterat med sina chefer kring missnöjena 

oavsett storlek.  

5.5 Engagemang 
För att relations engagemang ska existera krävs det att de inblandade parterna sporras av en 

kollaboration med varandra. Engagemang definieras av Barker och Angelopulo (2005), 

Morris et al (1999) och Woodburn (2004) som en bestående önskan att bibehålla ett värderat 

partnerskap och som en viktig faktor i ett strategiskt förhållande. Engagemang mellan parter 

kan upprätthållas genom att parterna delar samma värderingar och att det finns 

relationsfördelar och ekonomisk fördelar. Att båda parter har viljan att engagera sig i 

förhållande både resursmässigt och känslomässigt är essentiellt i en väl fungerande långsiktig 

affärsrelation menar Farbe. Farbe menar att engagemang mellan parterna är meningsfullt 

endast om man parternas överenskommelse kan ske i enighet med avtalet. Med detta menas 

att det handlar om att hålla deadlines, leverera varan enligt överenskommelsen, betalning med 

mera. Om inte någon av sidorna är villiga att lägga lämpliga resurser för att tillfredställa 

behovet, kommer det medföra i en kortsiktig relation.  

Kumar, Hibbard och Stern (1994) betonar vikten av engagemang i en relation och menar att 

särskilt två typer av åtaganden, känslomässigt engagemang (Affektiv commitment), men 

också planerade åtagande (Calculative commitment). Affektiv engagemang innebär att 



kunden har ett känslomässigt engagemang i förhållandet. Kunden känner en positiv känsla för 

företaget. Calculative engagemang innebär istället att kunden känner ett engagemang för att 

han inte klarar sig utan dess tjänster. Det är svårt för kunden att ersätta företaget och därför 

väljer att engagera sig i relationen. Samma tankar delar även Circulo som menar att det enda 

sättet att frambringa och bevara långsiktig affärsrelation är ifall båda parterna har ömsesidig 

vilja att engagera sig i relationen. Något som enligt Silva, Circulo har lyckats väl med då 

påpekar att 75 % av Circulo’s kunder har varit kunder i mer än 10 år.  

Utifrån empiridata kan vi konstatera att Farbe är tydlig med att det är allt svårare att 

tillfredställa nyckelkunder som kräver speciella resurser, inte alltid går att engagera och därför 

väljer Farbe att inte förbinda sig med dessa kunder. Farbe menar om man inte kan 

tillfredställa alla kunders förväntningar kommer relationen påverka inte bara den kunden som 

skapar relationen gäller utan alla andra kunder. Istället jobbar Farbe med att ligga i linje med 

konsumenternas beteende. Med det menas att de kunder som man väljer att förbinda sig och 

lägga resurser på är de som överensstämmer med Farbe’s värderingar. Genom att dela 

värderingar försöker Farbe vara konsekventa och identifiera värden hos kunderna. Circulo 

som är linje med Farbe och ovanstående författare menar att, att dela engagemang med sina 

kunder är nödvändigt då det förtydligar samt förenklar när alla vet vad Circulo har att komma 

med och vilka resurser som är möjliga. Denna typ av interaktion visar tydligt vad Circulo vill 

uppnå både internt och externt. 

Eftersom engagemang innebär sårbarhet enligt Kumar, Hibbard & Stern (1994) kommer både 

kunden och företaget att söka tillförlitliga partner. Förtroende medför en stark vilja att bevara 

en relation. Förtroende kan få kunder att koncentrera mer på känslomässiga engagemang om 

de får en känsla av tillhörighet till företaget. Detta kan i sin tur stimulera kunden så att kunden 

fokuserar mindre på Calculative engagemang. Vidare betonar Fullerton (2004) sambandet 

mellan förtroende och engagemang, som menar om kunden saknar engagemang och 

förtroende till sin partner, kan den insats som företaget lägger ner vara effektlös. Engagemang 

är effektiv bara om bolaget uppvisar att de är pålitliga och kan tillfredställa kundens behov. 

Viktigt att betona här är vikten av att det finns ett känslomässigt engagemang i förhållande för 

att säkra att relationen inte blir ytlig. (Storbacka & Lehtinen, 2000). 

Vad gäller sambandet mellan engagemang och förtroende menar Ludmilla att Farbe anser att 

etik är en viktig faktor i affärsrelationer. Med detta menas eftersom vi tror att vår största 

tillgång är vår kund, om han/hon förlorar förtroendet för oss, förlorar vi honom till 

konkurrenten. Ett företag utan kunder existerar inte. I likhet med Farbe anser Circulo att 

förtroende är en av de viktigaste uppfattningarna som måste återfinns när företag försöker att 

bygga en långvarig relation. Genom att dela liknande förtroende och etiska värderingar kan 

företag skapa förutsättningar för långsiktigt affärsrelation. 

 

 



5.6 Förtroende 
Förtroende inom business-to-business marketing framställs som en grundläggande hörnsten i 

samarbetet (Dwyer et al., 1987; Håkansson et al., 2004). Enligt Barker och Angelopulo 

(2005), Garbarino, Johnson (1999), Mouzas (2007), Sohal och Wong (2004) handlar 

förtroende om att förlita sig på någon. Det handlar om att både säljare och köpare, ska vara på 

en och samma nivå, att informations utbyte sker och uppfattas korrekt. Grönroos (2008), 

Ndubisi (2007) och Storbacka & Lehtinen (2000), anser att förtroende har en betydelsefull 

roll inom relationsmarknadsföring. Förtroende är nödvändigt för att samarbetet mellan kund 

och företag ska fungera (Gummesson, 2006). Vidare skriver Mouzas (2007), för att kunna 

skapa en bärkraftig relation behövs det att man kan lita på varandra och relationer som inte 

grundas på förtroende har en kort livslängd. 

För Farbe försöker man ständigt arbeta med att skapa nära och långsiktig relation med sina 

nyckelkunder. Detta innebär gemensamt uppträdande för att framstå som förtroendegivande 

företag genom att hålla sina löften och tillfredställa kundens behov. Försöker att skapa 

förtroende hos nyckelkunder innebär att koordinera alla avdelningar och alla företagets 

processer, något som Farbe utan uppehåll arbetar ständigt med. Genom att kunden mistar 

förtroende för organisationen äventyras allt företaget lovar gentemot alla kunder. För Circulo 

definieras förtroende annorlunda. Silva menar att förtroende inte kan kommuniceras utan 

måste förtjänas anser Silva. Vidare preciserar han att Circulo måste arbeta hårt för att förtjäna 

förtroende från kunderna och vice versa. Att ömsesidigt förtroende återfinns hos både är av 

stor vikt då förtroende inte endast handlar om tillit för företaget utan att även dess produkter 

ska uppfylla de löften man ger. Då ett företag består av människor som säljer en tjänst eller 

produkt måste båda produkten och anställda generera förtroende hos kunden. 

Förtroende har under den senaste tiden blivit en av grundpelarna inom affärsverksamhet. 

Vilket syftar till att inblandade parterna i en affärsverksamhet litar på varandra (Mouzas, 

2007). Vidare anser Mouzas (2007) att förtroende har blivit en del av relationskvalitén och ett 

krav för att skapa en välfungerande affärsverksamhet. Garbarino och Johnson (1999) 

beskriver förtroende som kärnan för ett framgångsrikt förhållande. Samma princip resonerar 

även Morgan och Hunt (1995) som anser att förtroende är kärnan i ett strategiskt förhållande. 

Viljan att engagera sig i strategiskt förhållande betydligt högre om förtroende existerar än i ett 

förhållande där förtroende inte existerar. Förtroende är ett tillstånd där det finns vilja att lita 

på någon och att den personen håller det han/hon lovat. Om den andra parten tolkas 

tillförlitlig, innebär det att personen i fråga uppfattas som ansvarig, hjälpsam, kunnig. Viktig 

detalj i förtroende enligt Morgan och Hunt (1995) är det finns önskan att samordna och 

strävan att få en viss trygghet i ett förhållande. 

För att behålla företagets nyckelkunder jobbar Farbe genom att rikta differentierad 

uppmärksamhet för de särskilda kunderna, sedan försöker man även använda särskilda 

förhandlingar för att knyta åt sig långsiktiga, vinstgivande och stabila affärsrelationer samt att 

erbjuda de nyaste produkterna före alla andra. På detta vis menar Ludmilla att försöker Farbe 

stärka relationen mellan parterna. För att stödja och förstärka den strukturella kontakten 

mellan Farbe och dess nyckelkunder brukar företaget ett kommunikationssystem där kunderna 

har direkt förbindelse med den avdelning som behandlar nyckelkunder. Annan insats farbe 



jobbar med att försöka samordna de olika processerna så att alla avdelningar kan snabbt och 

enkelt åtgärda kundens problem. Vidare jobbar Fabre även med att stärka sociala band med 

nyckelkunderna via Sociala media såsom Facebook där man har en företagsprofil på den 

sociala nätverkssajten Facebook används för att rapportera om företagets innovationer i ett 

mindre formellt sätt, men inte mindre professionell samt kommunicera till marknaden som ett 

företag som syftar till att bidra med i sociala och miljömässiga frågor. Sponsor byggande av 

offentliga parker och idrott områden i staden där vi finns.  

Circulo jobbar för att ha ett ömsesidigt förtroendefull relationen med sina kunder. Därför 

läggs det ner både tid och resurser för att bygga till hos kunden. Silva menar att förtroende får 

man genom att erbjuder produkter och service av god kvalité och att kunderna får det de 

förväntar sig, det vill säga värde för pengarna. Strategier som används för att uppnådda ovan 

nämnda resultat är en direkt kontakt, besöka kunderna, använda sig av belöningar och 

speciella erbjudanden. 

5.7 Relationskvalité 
Ndubisi och Madu (2008) samt Sohal och Wong (2006) anser att relationskvalité bygger på 

att förväntningarna som konsumenten har, ska uppfyllas, dvs. att relationen kommer att gynna 

båda parter. Enligt Ashnai et al (2008) består kärnan i relationskvalitén att inse att 

relationsmarknadsföring är en del av företagets marknadsföring, där relationerna byggs upp, 

vårdas, planeras noggrant och utgör en viktig del av den strategiska planeringen. Dessutom 

bygger oftast en relation utifrån tidigare erfarenhet företagen har haft, såsom lyckade eller 

misslyckade affärer. Eftersom det inte finns någon klar definition på relationskvalitet, 

användes olika egenskaper för att beskriva vad som påverkar kvaliteten av relationen. Bland 

annat har ämnet studerats utifrån olika egenskaper såsom förtroende, tillfredställelse, vinst, 

investeringar osv. (Ashnai et al., 2008; Liu et al., 2009). 

Farbe anser att standardisering av de olika stadierna av tjänsten, personalutbildning och 

anpassning av interna och externa logistik i företaget bidrar till att optimera relationskvalitén. 

Med detta menar Farbe precis som Ashnai et al (2008) beskriver, att uppfylla kundernas 

behov och krav är en del av arbetet för att optimera relationen med kunden. Dock anser 

Ludmilla att optimera relationskvalitén bidrar inte till att konkurrensfördelar uppnås då 

kunden finner det oacceptabelt att företaget inte kan upprätthålla en god service relation med 

sina kunder. Vidare beskriver Ludmilla att skälet till detta att alla företag idag söker efter 

partner som uppfyller det och alla erbjuder det också. Istället menar Ludmilla att Farbe 

åstadkommer konkurrensfördelar genom relationskvalité när man lyckas komma med ett nytt 

sätt att glädja kunden som den tidigare inte upplevt.  

Enligt Silva innebär god service att leveransen kommer i tid. En utomordentlig service 

innebär att överträffa kundernas beräkningar. Hög relationskvalitet uppnås genom att ha en 

lång relation med kunderna och att överträffa deras förväntningar. Circulo jobbar oavbrutet 

med att skapa långa och kvalitativa relationer med sina kunder. Det gör de genom att erbjuda 

kunderna speciella produkter och att leverera varorna i tid. Silva nämner att genom en hög 

kvalitet relation skapas fördelar, speciella konkurrensfördelar eftersom kunderna väljer i 

första hand att handla från företagen de har bra relationer med. Silva menar kunderna litar mer 



på de företag som de haft en lång relation med samt att de vet vad de får åter. Circulo har 

många långa och kvalitativa relationer med sina kunder, men samtidigt försöker företaget vid 

alla lägen skapa och förbättra relationen med både nya och befintliga kunderna. 

Ural (2008) anser att i en B2B relation, genereras gott resultat genom utbytte. Kvalitén i 

relationen avgör om relationen kommer att leda till återköp, det vill säga vilken effekt 

förhållandet har på köparen, negativ respektive positiv. Vidare menar Ural (2008) att 

relationskvalitén har inflyttande faktor på lojalitet, vilket innebär att lojalitet påverkas av 

kvaliteten på relationen, beroende på om det är ett bra eller dåligt, respektive kort eller långt 

förhållande. Kvalitén i förhållande innebär ett samarbete och acklimatisering. Ett väl 

fungerande förhållande medför att effekten av relationen blir positivt, vilket resulterar i att 

kvaliteten ökar. Vad gäller positiv eller negativ effekt på köparen anser Farbe gör sitt yttersta 

för att på så vis utöka sin kunskap om textil marknaden samt relationer med nyckelkunderna. 

Med hjälp av denna kunskap kan Farbe snabbt och effektivt sätt förstå olika vanor och 

intressen hos kunderna och sedan anpassa tjänsterna till denna typ av beteende.  

5.8 Kundlojalitet 
Utifrån teorikapitlet kan vi utläsa att kundlojalitet har på senare tid blivit alt viktigare speciellt 

när man ska bygga och vårda långsiktiga affärsrelationer. Flertal författar som nämnts ovan i 

teorikapitlet menar att lojalitet är en av de viktigaste faktorerna när kunden ska välja 

produkt/service eller relation samt att det är kostnadseffektivt att behålla och underhålla 

befintliga kunder. I Farbe’s fall finner vi samma slutsats, det vill säga om kunderna är lojala 

mot en/flera affärspartner kommer det betyda att när företagets pris, produkt och 

servicekvalitet är samma som konkurrenternas, kommer kunden att köpa från Farbe företag. 

Farbe’s nyckelkunder har valt att vara lojala mot företaget då Farbe använder sig av 

differentierad service och förhandlingsmetod, något som har bidragit till att skapa speciell 

relation med dessa. Farbe försöker att vara allt uppmärksammare på de aktuella behov och 

behov som kan bli, från en dag till nästa, avgörande för kunderna. Dock är det stora problemet 

att alla inte aktivt arbetar för att öka kundlojaliteten, något som kan förbättras i företagets 

kultur.  

Circulo däremot anser att kundlojalitet är all engagemang och resurser som läggs ner från 

båda parterna i syfte att upprätta en långvarig relation, kan inte ersättas genom ett bättre 

erbjudande som lovas av nykomling på marknaden. Även om 75 % av Circulos kunder väljer 

att stanna kvar, är anledningen till detta otydligt i jämförelse med Farbe. Här menar Silva att 

anledningen är Circulo erbjuder produkter med hög kvalitet och låga priser. Han hävdar dock 

att företaget gör sitt yttersta för att skapa lojalitet med sina nyckelkunder. 

 

 

 



6. Slutsatser 

I detta avsnitt uppvisas slutledningarna från denna studie. Till att börja med förs en 

diskussion där slutsatserna presenteras samt även problemfrågeställningen besvaras. 

Slutligen presenteras förslag till vidare forskning inom ämnesområdet. 

 

6.1 Slutsats och diskussion 

I dagens ständigt reformerande och konkurrerande företagsmiljö intar relations-

marknadsföring en ny roll. Då relationsmarknadsföringen innebär flera fördelar i jämförelse 

med transaktionella relationer har detta bidragit till ett större engagemang emellan bolagen för 

att skapa värde åt kunden samt kundtillfredställelse.  

Utgångspunkten för denna studie var vårt intresse samt det snabbt ökande intresset för 

relationsmarknadsföring. De faktorer som används i studien har vi kunnat operationalisera 

samt förstå hur företagen går tillväga för att vårda samt underhålla sina kundrelationer. Med 

hjälp av begreppen skulle följande problemformulering besvaras; 

Hur gör företag för att vårda samt underhålla sin relation med befintliga nyckelkunder? 

Intentionen med studien var att beskriva hur företag vårdar samt underhåller sina relationer 

med befintliga nyckelkunder och därmed skapa långsiktiga affärsrelationer med 

nyckelkunder. 

Studiens utfall har påvisat att båda fallföretagen eftertraktar samt jobbar starkt med befintliga 

nyckelkunder och relationen med dessa, i syfte att skapa och bibehålla långsiktiga 

affärsrelationer. Studien har påvisat vikten av att identifiera samt tillfredställa kundens behov 

har en central roll, samt att engagera båda parter i relationen och att det finns ständig dialog, 

då processen slutligen syftar till att vårda samt underhålla relationen med befintliga 

nyckelkunder.  

Studien påpekar att kommunikation anses vara viktig förutsättning för att ha en långsiktig 

affärsrelation med sina nyckelkunder, skillnad i företagen återfinns dock när det gäller val av 

kommunikationsmedel och syftet med kommunikationen. Studien visar att ständig dialog 

underlättar för företaget att förstå kundens behov samt idé utbytet. Studien konstaterat att 

fallföretagen alltid försöker förbättra sin kunskap om nyckelkunderna, då målet är en 

gynnsam ömsesidig relation.  

För att åstadkomma ömsesidig relation försöker fallföretagen använda sig CRM-system där 

det oavbrutet uppdateras med ny information samt lösningar vid klagomålshantering för att 

dra lärdomar av fel/frustationer hos kunden. Personalens kompetens anses vara viktig men 

viktigare är kompetensutveckling enligt studiens resultat. Fallföretagens kompetensnivå 

skiljer sig avsevärt då antalet personer i företaget med god kompetens är begränsade. 

Kompetensnivån är viktig då personalens kompetens avgör hur väl t.ex. klagomålshanteringen 

hanteras vid problem.  



Studien visar att syftet med ett koordinerat samarbete av hela företaget är för att engagera 

samt skapa företroende hos nyckelkunderna. Båda fallföretagen anser engagemang måste 

återfinnas hos båda parter, med detta menas att båda parter måste lägga tillräckligt med 

resurser för att tillfredställas kundernas behov. Vidare konstaterat studien att engagemang är 

ett begrepp som länkas båda av olika författare och fallföretagens respondenter. Studien 

uppvisar att förtroende är högt värdesatt av båda fallföretaget när man ska vårda och 

underhålla relationen med kunden. Dock anser respondenterna olika i fråga om hur man kan 

arbeta för att framstå som förtroendegivande organisation. Kvalitén på relationen är slutligen 

av stor vikt enligt studien. Tydlig skillnad återfinns när företagen ska optimera 

relationskvalitén. Gemensamt är dock det slutliga målet, vilket är att uppnå ett långsiktigt 

lönsamt samarbete mellan parterna.  

Enligt uppsatsförfattarna existerar det stora samhörigheter mellan fallföretagen, i arbetet för 

att vårda samt underhålla relationen med nyckelkunderna. Även skillnader påvisas. Dessa 

skillnader visar att det främst kan bero på respondenternas personliga observationer, samtidigt 

som det kan även bero på storleken på företaget. 

När det gäller finanskrisens inverkan förknippar fallföretagen med osäkerhet och förändringar 

i kundens beteende. Utifrån denna slutsats kan det konstateras att relationsmarknadsföring har 

en central roll för att minska osäkerheten samt skapa trygghet hos kunder som företagen 

värderar. Gemensamt för båda fallföretagen är att båda har upplevt förändringar i relationen. 

Samtidigt som skillnader påvisas i form att det ena företaget upplever stora minskningar med 

andra företaget upplever att de har istället försökt hitta andra lösningar för att minimera 

förluster samt risker. 

6.2 Egna reflektioner 

Uppsatsen faktiska syfte var att undersöka hur de valda företagen arbetar med relationen med 

nyckelkunder. Att utforska om de teoretiska referenserna överensstämmer med verkligheten är svårt 

att fastställa i vårt fall, då vårt syfte inte grundligen var att producera ett generaliserbart resultat som 

skulle representera alla textil bolag i Santa Catarina. Då vi ville gå på djupet och undersöka hur dessa 

relationer vårdas och underhålls, anser vi att vi har uppfyllt det kravet. Att vi inte valt att engagera fler 

personer i våra intervjuer bland annat på att kunskapsnivå inte lika på hela företaget i jämförelse med 

våra respondenters insikt och position, vilket hade skapat förvirring av den presenterade resultatet. 

Annat man har hade kunnat förbättra i vårt fall är, disponering av tid. Planering och konstant 

uppdatering av uppsatsen. Då vi befann oss i Brasilien, var möjligheten till kontinuerlig 

kommunikation begränsad som en följd av olika faktorer. Att komma igång med uppsatsen för avresa 

och med bättre schema i början hade resultatet troligen kunnat förbättras. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
I samband med den genomförda studien, har författarna funnit nya intressanta förslag till 

fortsatt forskning. Då författarnas valda ämnesområde är av stort intresse kan det vidare 

utvecklas genom vidare forskning kring konsekvensen utav att förlita sig på fåtal 

nyckelkunder. Ett nytt och växande ämnesområde som författarna upptäckt under studien är 

ämnesområdet 20-80 principen. Här har författarna funnit en intressant diskussion kring hur 

vissa företag har blivit beroende av fåtal nyckelkunder som representerar 80 % av den totala 



omsättningen, samtidigt som resterande kommer ifrån resterande av företagets kunder. 

Diskussion pågår kring hur vissa företag använder 20-80 principen då det innebär att dessa 

lever stor risk då t.ex. finanskris kan tvinga nyckelkunden att t.ex. byta leverantör, vilken kan 

innebär en katastrof för sådana organisationer. Att spinna vidare på denna 

studie/ämnesområde är av stort intresse som förslag för vidare forskning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilagor 
 

Name:  

Your function/role in the company: 

For how long have you had this position: 

How long has the company existed: 

RETAINING KEY CUSTOMERS 

1. Are you looking to build lasting relationships with your customers? 

2. What impact has the current financial crisis has had on the company’s existing customer 

relationships? 

3. Do you use more resources and energy to nurture customer relationships since the financial 

crisis came to be addressed? 

4. How has this changed relationship with clients? 

5. Do you have a special focus as a company? (Price range, quality niche) 

6. Are there certain key customer relationships that you think are important? What? 

7. How do you create and develop relationship with these customers+ 

COMPETENCE 

1. Is it important to create a dialog to the customer? 

2. What is competence for you and how does it matter when creating value for the key customer? 

3. What abilities dominate / treasured most at the company? Practical, social, theoretical 

knowledge or stress/conflict management, etc? How? 

4. In which extent is competence invested in the company's internal training and the type of 

training the employees go through? (Ex. customer service, the interpersonal attitudes, 

communication, attitude towards the tasks etc). 

5. How and what relationship events (form of customer information) do you collect to the 

database with the purpose to increase the relative value? (Ex. data in the form of key customer 

behavior, comments, through interviews, questionnaires, etc). 

6. Who has the greatest knowledge of the customers of the company and who carry out customer 

surveys? How often are customer surveys conducted? 

COMMUNICATION 

1. When you contact key customer, how is it put into practice then? (E-mail, letter, telephone) 

2. Do you think it is important to have a continuous dialogue with the key customer? What 

impacts can a good dialogue with the customer to have the relationship? 

3. How often do you as businesses initiate a key customer dialogue with the customer? Who 

takes the first step (in most cases?)? 

4. What do you consider a good customer dialogue generate and contain? Both the company but 

also for the customer? 

5. Has it become more important with better customer dialogues and communication with the 

customer since the financial crisis? 

COMPLAINT HANDLING 



1. How does the company´s customer complaint operate? What impact does this have? 

2. How the company does respond to customer complaints? 

3.  Is the staff trained to respond to them? What actions are taken? 

4. Does the staff encourage to express their customers complain? How do you then proceed? 

5. Is there any complaints policy? 

COMMITMENT 

1. How important is commitment from both the company and the customer in the relationship? 

Why? 

2. How important is the commitment in relationships with key customers of your business and 

how much do you commit to creating long term relationships with customers? 

3. Do you think a customer s expectations influence how they perceive the outcome? 

4. Does the company share values with clients and how relationships are affected by this? 

(Values such as objectives, safety, what is right/wrong, etc.). 

5. How important are ethics and values, such as private information about clients for security? 

 

TRUST 

1. In what ways are you trying to communicate trust with your key customers? 

2. Is it important that customers have trust in you (the company) personally or for your product? 

3. What does trust mean for the company (trust from the client towards your company) and how 

much effort is placed on building trust? In what way? 

4. What strategies does the company use to strengthen the structural links with clients to nurture 

and maintain existing relationships with key customers? (Data Focus, focus on technology, 

contracts etc.). 

5. What strategies do the company to strengthen social bonds with customers? (It's personal 

library). 

RELATIONSHIP QUALITY 

1. What is good service quality for you? 

2. Is the company working to have a high quality of relationships with key customers? How? 

3. Do you think that a good quality of the relationship can be considered a competitive advantage 

over other companies in the textile industry? 

4. What do you think affect how a client is experiencing the results of your work? 

5. Does the company to affect the customer's expectations? How? 

CUSTOMER LOYALTY 

1. What does loyalty mean for you? 

2. Why do you think your existing key customers choose your company and stay with you? 

3. How do you work to enhancing customer loyalty? All employees working actively to increase 

loyalty among customers? 

Something you want to add? 

Can we use your name in the paper? 
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