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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Om en organisation har en misstanke om att de har bristande kunskap om sina 
kunders behov och önskningar samt deras uppfattningar och värderingar om det utbud av 
produkter eller tjänster organisationen erbjuder, kan denna organisation få svårt att behålla sina 
kunder och fortsätta sin existens på marknaden. Svensk-Spanska Handelskammaren i Madrid 
uppfattade sig ha en något lägre medlemsaktivitet samt en något högre medlemsomsättning än 
vad som var önskvärt, och ville därför undersöka och bättre lära känna sina medlemmars 
önskningar och behov. 

 

Syfte: Syfte med denna uppsats blev därför att kartlägga Handelskammarens tjänsteutbud samt 
att ta reda på hur Handelskammarens medlemmar värderar organisationens verksamhet. Detta för 
att slutligen kunna få en uppfattning om hur medlemmarnas tillfredsställelse påverkar deras 
framtida beteende inom organisationen. 

 

Genomförande: Syftet med uppsatsen ville vi nå genom dels en kvalitativ- dels en kvantitativ 
datainsamling. För att få förståelse för vad medlemmarna förknippar med Handelskammaren och 
dess verksamhet utfördes individuella intervjuer med sju stycken medlemmar. Därefter för att 
bredda undersökningen genomfördes en enkätundersökning bland de resterande 218 
medlemmarna. 

 

Resultat: Med hjälp av insamlad empiri och teori presenterar uppsatsen medlemmarnas 
värderingar av Handelskammarens verksamhet. Drygt hälften av de medlemmarna som deltog i 
enkätundersökningen är aktiva medlemmar. Undersökningen visar även att ökad 
medlemsaktivitet inte är självklar enligt respondenterna. Dock uppgavs det att sannolikheten för 
ett fortsatt medlemskap var hög. I undersökningen framkom det indikationer på att 
medlemmarna önskade en tydligare inriktning på affärer i Handelskammarens verksamhet. 
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ABSTRACT 

 

Background: If an organization suspects that it lacks knowledge about the needs and wishes of 
its customers, as well as their opinions and thoughts about the range of products or services that 
the organization offers, this organization may have difficulty keeping its customers and 
furthermore, their existence on the market. The Swedish-Spanish Chamber of Commerce in 
Madrid had a slightly lower member activity as well as a somewhat higher member turnover than 
whished for; therefore they wanted to investigate and increase their knowledge of their members’ 
wishes and needs. 

 

Purpose: The purpose of this study resulted in the survey of the service offer of The Chamber of 
Commerce to learn about what the members of The Chamber of Commerce really thought of the 
organization’s activities. To finally be able to get an idea of how the satisfaction of the members 
affect their future behaviour within the organization 

 

Implementation: To accomplish the purpose of this study, a qualitative as well as a quantitative 
collection of data was carried out. To learn about what the members associate with The Chamber 
of Commerce and its activities, individual interviews with seven members were completed. 
Then, in order to widen the study, a questionnaire was completed amongst the rest of the 
members. 

 

Result: On the basis of collected empirical data and adequate theories the study presents the 
members valuation of the activities within The Chamber of Commerce. Furthermore it is pointed 
out that just over half of the members that participated in the study were active members. The 
investigation also shows that an increased activity amongst the members is not a matter of course 
according to the respondents. Nevertheless the probability of a continuing membership within 
the organisation is rated high. In the study indications also emerged of a clearer focus on 
business within the activities of The Chamber of Commerce. 
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Under denna uppsats gång har vi mött på flertalet vänliga själar som erbjudit oss stöd och 

uppskattad hjälp. Till alla dessa vill vi rikta ett stort TACK! Först och främst vill vi nämna 

tjejerna på Handelskammarens sekretariat, Hanna, Belén och Jenny, ett stort tack för all tid och 

kraft ni lagt ner på att hjälpa oss med denna undersökning, utan er skulle det varit svårt att hinna 

klart i tid. Dessutom vill vi speciellt tacka Ulf Friberg, CFI group, för ovärderliga råd och 

värdefull tid. 
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I INLEDNING 

I detta kapitel introduceras läsaren till denna uppsats samt till den Svensk-Spanska 

Handelskammaren i Madrid. Därefter följer en problemdiskussion som mynnar ut i en 

problemformulering och kapitlet avslutas med uppsatsens syfte. 

 

 

1. BAKGRUND 

Grönroos (2002) menar att kundens uppfattning av kvalitet och värde på en organisations tjänster 

innebär konkurrensfördelar på marknaden. I och med detta är det av stor vikt att ta reda på vad 

som egentligen erbjuds, vad det är med produkterna eller tjänsterna som utgör 

konkurrensfördelarna. Företag måste ha kunskap om vad kunderna egentligen önskar och vad de 

värdesätter för att kunna utveckla modeller så att de vidare kan utforma och marknadsföra sina 

tjänster. Om en organisation lider av sviktande kundunderlag är det något i de aktuella 

erbjudanden som inte faller kunderna i smaken. Först när företaget vet hur tjänsten uppfattas av 

användarna kan de hitta lämpliga sätt att påverka kundernas utvärderingar i önskad riktning. 

Likaså viktigt att ha i åtanke är det som Grönroos (2002) påpekar, att det inte endast är 

slutresultatet av en tjänst som värderas utan hela vägen dit, hela konsumtionsprocessen, är av stor 

betydelse för kundens tillfredsställelse. Sörqvist (2000) nämner även att sambandet mellan 

kundtillfredsställelse och lojalitet vanligtvis är positivt och även ofta ökande. Vilket då innebär 

att ju högre kundtillfredsställelse en organisation kan skapa desto lojalare kommer deras klientel 

att bli. Men vad händer då om lojaliteten saknas? Vilka steg behöver en organisation ta för att 

kunna bli mer framgångsrika hos sina kunder? 

 

2. SVENSK-SPANSKA HANDELSKAMMAREN I MADRID  

På hemsidan (www.cchs.es1) står det att Handelskammarens huvuduppgift är att skapa 

möjligheter och utveckla handelsrelationerna mellan länderna genom sitt nätverk. Deras 

erfarenhet och kunskap om den svenska marknaden tillsammans med det kontaktnät de erbjuder 

inom både Spanien och Sverige skall skapa möjligheter för att underlätta etablering av spansk 

                                                 

1 All information i denna uppsats som inhämtats från Internetadressen www.cchs.es har blivit insamlad under april 
månad 2008. Hädanefter kommer detta ej att skrivas ut. 
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affärsverksamhet på den svenska marknaden. Medlemmarna erbjuds även diverse events för att 

upprätthålla och ständigt skapa nya möjligheter för professionella kontakter då 

Handelskammaren får funktionen nätverksskapande, medlemmarna i organisationen får även 

tillgång till kontaktuppgifter till alla andra medlemmar. 

 

Handelskammaren är en medlemsorganisation och således ”uppbyggd” av sina medlemmar. Det 

finns sex olika medlemskategorier som har olika årsavgifter. Hemsidan (www.cchs.es) 

presenterar de olika sex kategorierna: stödjande medlemmar I som betalar 600 euro och består av 

svenska eller spanska företag i Spanien; stödjande medlemmar II också företag och 

Handelskammarens huvudsponsorer som betalar 1500 euro i medlemsavgift; företagsmedlemmar 

betalar 250 euro; företag i Sverige utgörs av svenska företag i Sverige och betalar 150 euro; 

privatmedlemmar betalar 100 euro och utgörs av privatpersoner; tillslut har de juniormedlemmar 

som är privatpersoner under 35 år och betalar 25 euro. 

 

3. PROBLEMDISKUSSION 

Svensk-Spanska Handelskammaren i Madrid visar indikationer på att de i dagsläget inte har 

tillräckliga kunskaper om vad deras medlemmar verkligen önskar sig av organisationen. Dessa 

indikationer kan utläsas ur en undersökning utförd av Handelskammaren under 2007, ”Análisis 

de socios 2007” i vilken det t ex går att läsa att endast drygt hälften av deras medlemmar är 

aktiva inom organisationen (med ”aktiv” refererade undersökningen till att de t ex sponsrar olika 

events, deltar i events eller utnyttjar Handelskammarens nätverk). Samma undersökning 

presenterar även siffror, som Handelskammaren anser är en hög omsättning av medlemmarna. 

Under perioden 2004 till 2007 var det totalt 145 stycken nya medlemmar samtidigt som 160 

avslöt sitt medlemskap, störst skillnad var inom kategorin företagsmedlemmar där 107 hade 

lämnat organisationen och endast 66 tillkommit. För att en organisation skall uppnå sina mål bör 

de identifiera sin målgrupps behov och önskningar och vara bättre än konkurrenterna när det 

gäller att skapa värde för sina kunder, detta innebär enligt Kotler et al (2000) att ha ett 

marknadsföringsperspektiv. För en organisation som inte har tillräckliga kunskaper om vilka 

deras styrkor och svagheter är eller vilka önskningar och behov deras kunder har, så bör första 

steget vara att ta reda på detta.  
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Kotler et al. (2000) nämner även att personer tillfredställer önskningar och behov genom att 

konsumera produkter eller tjänster, och för att dessa erbjudanden skall bli framgångsrika så krävs 

det att de tillför kunden ett värde. Grönroos (2002) menar vidare att kunders tillfredsställelse i en 

tjänsteorganisation ofta beror på den kvalitet de blir erbjudna. Detta innebär att värdet för 

medlemmarna och kvalitet på utförd tjänst är av stor betydelse för att Handelskammaren skall bli 

en uppskattad organisation av sina medlemmar. De måste utforma tjänster som uppskattas och 

passar medlemmarnas behov och även uppfyller de förväntningar som finns på organisationen. 

 

Handelskammarens generalsekreterare Palmblad hade vid början av denna uppsats en känsla av 

att organisationen erbjuder ett antal fasta tjänster medan deras medlemmar verkar önska 

någonting annat, vilket skapar ett gap mellan erbjudna tjänster och önskade tjänster. För att få 

reda på vad det är medlemmarna önskar sig av Handelskammaren och även få kunskap om vad 

organisationen gör bra respektive mindre bra måste medlemmarna tillfrågas om detta, vilket blev 

vårt uppdrag. Uppsatsen kommer att ligga till grund för vidare beslut och eventuella förändringar 

inom organisationen. Genom att tolka och analysera medlemmarnas uppfattning om 

Handelskammaren som organisation och utvärdera deras värderingar av tjänsterna som erbjuds 

skall vi hjälpa dem att förstå vad medlemmarna anser om Handelskammaren, samt vad detta 

innebär för medlemmarnas fortsättning inom organisationen. 

 

Ovanstående diskussion leder fram till tre frågor som kommer att utredas i denna uppsats: 

♦ Vilka av Handelskammarens tjänster känner medlemmarna till? 

♦ Hur värderar medlemmarna Handelskammarens verksamhet? 

♦ Vad innebär medlemmarnas tillfredsställelse för deras framtida beteende inom 

Handelskammaren? 

 

4. SYFTE 

Syftet är att utföra en medlemsundersökning för att utreda hur Handelskammarens medlemmar 

värderar organisationen och dess verksamhet och på så vis få en uppfattning av hur detta kan 

påverka deras framtida medlemskap. 
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II METOD 

I detta metodstycke kommer vi att diskutera datainsamlingens tillvägagångssätt. Stycket 

presenterar hur medlemsundersökningen blivit designad i form av en kvalitativ datainsamling 

följd av en kvantitativ datainsamling. Likaså kommer val och motiveringar till använda metoder 

att presenteras. 

 

 

1. UTGÅNGSPUNKT 

Jacobsen (2002) menar på att vetenskapliga undersökningar baserar sig på problem, därför är 

första steget för oss att formulera ett problem som sedan skall lösas. Denna uppsats tar 

utgångspunkt i Handelskammarens medlemmar och vad som egentligen är deras behov och 

önskningar av en organisation som Handelskammaren. Vidare menar Jacobsen (2002) att för att 

kunna få svar på en fråga måste den vara väl formulerad, en bra formulering avgränsar och 

guidar undersökningen. För att kunna välja metod, eller veta bästa och säkraste sättet att utreda 

frågorna på, måste vi först fastställa problemets ”natur”, vad det är vi skall utreda, eftersom det 

är detta som sedan bestämmer metoden. 

 

PROBLEMETS UPPKOMST 

Via telefonsamtal innan uppsatsstart med Palmblad, generalsekreterare på Svensk-Spanska 

Handelskammaren i Madrid, diskuterade vi fram ett förslag på uppsatsämne. Palmblad berättade 

att hon ville ha en undersökning av Handelskammarens position bland medlemmarna för att få en 

bild av vad de tycker om organisationen. Det bestämdes dock att en närmare definition av 

problemet skulle göras vid ett första möte på plats i Madrid, Spanien. Efter ytterligare tre möten 

och information om Handelskammaren stod det klart för oss att organisationen inte visste vad 

deras medlemmar ansåg om den och dess verksamhet och hur väl den uppfyller deras behov. 

Utifrån Grönroos (2002) presenterade resonemang i inledningen om att ett företag måste ha 

kunskap om vad kunderna önskar och värdesätter för att kunna fortsätta att arbeta med sina 

marknadsstrategier, behövdes i detta fall en medlemsundersökning för att undersöka just detta. 

  

KLASSIFICERING AV STUDIEN 

Jacobsen (2002) skriver att eftersom ingen undersökning börjar från ingenting bör man innan 
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påbörjad undersökning informera sig och söka referenser för att bli mer bekant med 

undersökningsområdet. Vi började därför med att läsa in oss på ämnen som 

tjänstemarknadsföring och relationsmarknadsföring med hjälp av teorier från litteratur samt 

artiklar från Internet. Björklund & Paulsson (2003) menar på att då vi senare började söka empiri 

hade vi således kunskap om teorier så att vi kunde applicera denna inlästa teoretiska kunskap på 

den insamlade data. Denna sekundärlitteratur, som Rienecker & Jørgensen (2004) kallar det, 

kom senare att hjälpa oss att tolka och även analysera råmaterialet (primärdata) med sina begrepp 

och teorier. 

 

Att arbeta på detta sätt, att gå från teori till empiri, är enligt Jacobsen (2002) att använda sig av 

en deduktiv ansats. En nackdel med att vi gått tillväga på detta sätt är att vi först fått en 

uppfattning från tillgänglig teori om vad det är vi vill ta reda på innan vi påbörjade 

undersökningen. Detta kan ha lett till en viss styrning av undersökningen så att vi får fram de 

resultat vi vill få fram, eftersom vi som författare ”väljer” vilken information vi tar till oss på 

grund av de tidigare valda teoretiska perspektiven. Jacobsen (2002) skriver också att kritik 

framförts mot den deduktiva ansatsen eftersom undersökningen i mångt och mycket blir 

författarens tolkning av verkligheten. Då den deduktiva ansatsen går från teori till empiri, 

förklarar Jacobsen (2002) att den induktiva ansatsen går från empiri till teori. Det innebär att man 

samlar in empirisk data utan teoretiska förkunskaper. Vi anser även att vår uppsats har spår av 

induktiv ansats då vi även utgår ifrån empiri och vill dra slutsatser ifrån den empiriska 

information som uppstått i undersökningen. T ex utformade vi den första delen av 

datainsamlingen, som bestod av en intervjuguide som underlag till individuella intervjuer, dels 

utifrån vår bild av de aspekterna inom Handelskammaren vi ansåg vara viktiga, t ex de olika 

events samt styrelse och medlemsavgift och dels från teorier. 

 

2. INSAMLING AV EMPIRI  

När vi väl visste att målet med undersökningen var att ta reda på vad medlemmarna ansåg om 

organisationen och dess erbjudande så blev nästa steg att själva kartlägga Handelskammaren och 

dess tjänsteerbjudande. Generalsekreterare Palmblad tillhandahöll intern statistik redan 

framtagen av Handelskammaren, för att få bättre förståelse för organisationen. Information om 

Handelskammarens organisation och tjänsteerbjudande hämtades också från hemsidan 
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www.cchs.es. För att komplettera denna information hade vi under hela första månaden för 

denna uppsats, april månad 2008, veckovisa möten med Palmblad för att få ytterligare 

information och förståelse om Handelskammaren och då speciellt om deras tjänsteerbjudande för 

att kunna kartlägga utbudet. 

 

PLANERING MEDLEMSUNDERSÖKNING 

Vi fortsatte därefter med att organisera medlemsundersökningen och dess olika moment. I denna 

uppsats har vi använt oss av en kombination av både kvalitativ och kvantitativ ansats. Enligt 

Repstad (2007) finns det flera kombinationsmöjligheter av de olika metoderna, han påpekar även 

att kombinationen av metoder ger ett bredare dataunderlag vilket resulterar i en säkrare grund för 

tolkningen. Ett sätt att utföra undersökningen, menar författaren, börjar med en mer förberedande 

kvalitativ undersökning för att kunna skapa mer exakta antaganden i den efterkommande 

kvantitativa undersökningen. En av de negativa aspekterna av att kombinera metoder som 

författaren presenterar är att de kräver mycket mer tid. Dock i vår undersökning ansåg vi att det 

var genomförbart då Handelskammaren dels ställde upp med att både hjälpa till att kontakta 

intervjudeltagarna samt boka intervjuerna för att de skulle kunna genomföras fortare. Dessutom 

erbjöd Handelskammaren oss att använda deras telefoner på kontoret i Madrid så att vi skulle 

kunna utföra enkätundersökningen per telefon och på detta sätt undvika långa väntetider som 

ofta uppkommer vid utsända enkäter. Detta generösa erbjudande beslöt vi att acceptera dock 

medvetna om att det kunde få påverkan på studiens trovärdighet då vi inte framstod som 

oberoende aktörer, då undersökningen på detta sätt i mångt genomfördes i ”Handelskammarens 

namn”. 

 

 
FIGUR 1. Empiriupplägg. (Källa: Egen) 

 

3. KVALITATIV DATAINSAMLING 

Kvalitativ metod innebär enligt Repstad (2007) studier av en eller några få miljöer i dess helhet 
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med alla sina konkreta nyanser, det vill säga att den ger djup till en undersökning men inte så 

mycket bredd. Författaren tycker att metoden är lämplig då en specifik miljös processer och 

särdrag skall undersökas och beskrivas i sin helhet. Den kvalitativa ansatsen i denna uppsats är 

den datainsamling som består av individintervjuer med utvalda medlemmar vilket är en av de 

vanligaste typerna av primär kvalitativ datainsamling som presenteras av Jacobsen (2002) det vill 

säga fakta som vi tagit fram för att tjäna vårt specifika syfte, där insamlingen skett direkt från 

den primära källan. 

 

INDIVIDUELLA INTERVJUER MED MEDLEMMAR 

Vi inledde datainsamlingen med en kvalitativ undersökning bland medlemmarna och syftet med 

denna första del av datainsamlingen var att ta reda på hur medlemmarna ser på 

Handelskammaren och vilka aspekter eller variabler de associerar till organisationen och vilka 

som är viktiga för att ge dem värde. Dessa aspekter kom senare att ligga till grund vid 

utvecklandet av frågorna i enkätundersökningen. 

 

Det viktiga i dessa individuella intervjuer var därmed inte vad de intervjuade tyckte om 

Handelskammaren, utan vilka faktorer de tog upp; vad de tänkte på i samband med 

organisationen. Därför valde vi att utföra vad Rabadán Anta & Ato García (2003) kallar 

semistrukturerade intervjuer, där intervjuaren endast använder sig av en intervjuguide med de 

ämnen som önskas diskuteras. Vi ville hålla intervjuerna så öppna som möjligt då Kvale (1997) 

menar att tonvikten då läggs på intervjusubjektens upplevelse av ämnet och vi lättare kommer 

fram till den intervjuades erfarenhet av Handelskammaren. Till den semistrukturerade intervjun 

rekommenderar även Kvale (1997) att ha en intervjuguide till hands som innehåller en översikt 

av de ämnen som vi önskade diskutera under intervjutillfället. Dessa ämnen var de som vi trodde 

var relevanta och påverkade medlemmarnas nöjdhet med verksamheten och dess aktiviteter med 

stöd från teorier om t ex kundtillfredsställelse, tjänster och kvalitet. Ämnena berörde events, 

tjänster, personal och Handelskammarens kommunikationskanaler (se bilaga 1 & 2). 

Intervjuguiden låg som underlag och stöd under intervjun, dock togs ej ämnena upp i en ordnad 

följd utan mer som det föll sig naturligt under den pågående intervjun. Detta för att som Magne 

Holme & Krohn Solvang (1997) påpekar, det inte skall finnas för stor styrning från vår, 

intervjuarnas, sida utan det är bättre om den intervjuade själv i största möjliga utsträckning får 
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styra vilket tema som diskuteras. På detta sätt hoppades vi att de synpunkter som kom fram 

under intervjuerna angående Handelskammarens verksamhet var resultat av intervjusubjektens 

egna uppfattningar. Som Jacobsen (2002) rekommenderar tillät vi hela tiden utrymme för 

flexibilitet, följdfrågor och diskussioner som gick utanför den intervjuguide vi stödde oss på, då 

det var något speciellt tema som den intervjuade kände starkt för lät vi denne diskutera detta. 

Trots detta blev intervjuerna likartade, detta skulle kunna bero på att vi, som ovana intervjuare, 

styrde in intervjuerna för mycket på intervjuguidens ämnen och inte lyckades helt med att få den 

öppna intervjun vi hade hoppas på. 

 

VAL AV INTERVJUSUBJEKT 

Vi bokade från början in och utförde sju intervjuer, dock under de tre sista märkte vi att 

intervjuerna inte tog upp nya aspekter av Handelskammaren och dess verksamhet utöver vad 

som sagts under tidigare intervjuer och de som var nämnda på vår intervjuguide (se bilaga 1 & 

2). De personliga åsikterna skiljde sig dock fortfarande åt intervjusubjekten emellan. Valet av 

antalet sju stycken individuella intervjuer grundade sig på att vi ansåg att det räckte för att få 

fram de variablerna som behövdes för att kunna sätta ihop en relevant enkät. Vi gjorde 

prioriteringen, som Jacobsen (2002) utrycker det – många variabler framför många enheter i den 

inledande kvalitativa undersökningen – det vill säga att vi ville få en djupare förståelse för hur 

några av medlemmarna resonerade om Handelskammarens verksamhet så att vi senare skulle 

kunna utforma enkätundersökningen med ett så riktigt och väsentligt underlag som möjligt. 

 

Vårt nästa steg var att välja ut de personer vi skulle intervjua vilket många gånger kan vara svårt. 

Jacobsen (2002) menar att kvalitativa metoder kräver en lagom mängd intervjuer så att allt 

material hinner analyseras och att det då inte heller är möjligt att få ett representativt urval. Först 

påpekar han att det är nödvändigt att få en översikt över alla som är intressanta att undersöka, 

detta är den teoretiska populationen. För Handelskammaren innebar det de 233 medlemmarna 

som utgör populationen, minus de 15 stycken i kategorin ”företag i Sverige”, då dessa inte av 

geografiska skäl, deltar i den dagliga verksamhet som skall undersökas i denna studie. 

Undersökningen skulle dock även kunna ha innefattat tidigare före detta medlemmar, t ex alla 

som varit medlemmar under de senaste fem åren, dock då vi inte hade uppgifter om dessa valdes 

endast de aktuella 233 medlemmarna ut för att delta i undersökningen. Jacobsen (2002) menar 
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vidare att då det inte går att intervjua för många subjekt måste ett urval göras. Magne Holme & 

Krohn Solvang (1997) anser att urvalet av intervjusubjekt blir avgörande för om undersökningen 

blir bra eller inte. Intervjuar vi fel personer som inte har kunskap om ämnet eller inte är villiga 

att dela med sig kan detta få katastrofala följder för undersökningen. De menar på att villighet att 

delta är viktigt i en undersökning, därför valde vi att först skicka ut ett mail till medlemmarna för 

att dels informera dem om kommande medlemsundersökning samt att erbjuda dem vara med i de 

inledande intervjuerna. Tre av dem som senare intervjuades hade självmant svarat och meddelat 

intresse om deltagande, vi ansåg därmed att det var troligt att de var beredda att ge oss 

information och ha många personliga uppfattningar om Handelskammaren. Dock kunde deras 

intresse av att delta vara grundat i att de antingen var väldigt positivt eller väldigt negativt ställda 

till Handelskammaren och genom ett deltagande ville få fram sina synpunkter. I detta stadium 

var vi främst intresserade av att få fram teman och variabler angående Handelskammaren, så 

större vikt lades ej vid de personliga åsikterna. De andra valen av intervjusubjekt vi gjorde 

grundade vi på två andra kriterier som Magne Holme & Krohn Solvang (1997) nämner som 

viktiga, variationsbredd i urvalet, då olikheterna gör att samma fenomen kan upplevas på olika 

sätt, samt personer med rikligt med kunskap om det vi studerar och vara väl insatta i ämnet. 

Dessa personer valdes efter rekommendationer från Handelskammarens generalsekreterare 

Palmblad då hon ansåg att det var medlemmar som hade varit medlemmar under många år eller 

som var aktiva och kunde ha en inblick i Handelskammarens verksamhet. Då ett av de 

bakomliggande skälen till denna undersökning var inaktiviteten hos vissa medlemmar kan det 

tyckas mer passande att intervjua de icke-aktiva medlemmarna för att hitta en möjlig förklaring 

till deras inaktivitet. Vi hoppades dock på att vi skulle nå ut till de icke-aktiva medlemmarna 

med enkäten och trodde att de medlemmar som deltog mer i Handelskammarens verksamhet 

skulle ha en klarare bild av organisationen och dess utbud, variabler som vi senare kunde 

använda i enkäten. Genom dessa fyra intervjusubjekt kompletterade vi även de redan tidigare 

valda intervjusubjekten i fråga om hur länge de varit medlemmar samt vilken medlemskategori 

de tillhörde, utifall att åsikterna skiljde sig i och med dessa kriterier.  

 

Av de sju medlemmarna som intervjuades var en stödjande medlem I, en stödjande medlem II, 

tre stycken företagsmedlemmar, en privatmedlem samt en juniormedlem. De intervjuade var 

Handelskammarens kontaktpersoner inom varje företag (gäller ej privatmedlem och 
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juniormedlem då de är privatpersoner) det vill säga de som är länken mellan företaget och 

Handelskammaren. 

 

INTERVJUERNAS TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

De intervjuade valde vi, båda författarna, att träffa personligen, även om detta blev mer kostsamt 

än vad det skulle ha blivit om intervjuerna utfördes per telefon. Vi ansåg dock, liksom Kvale 

(1997), att utförandet av intervjuerna ansikte mot ansikte skulle göra det lättare än vad det skulle 

vara t ex per telefon att skapa en atmosfär där intervjusubjektet känner sig bekväm med oss 

likaså med vår undersökning, och på så sätt blir mer öppen till att tala fritt om sina upplevelser 

och åsikter. Alla intervjuer spelades även in, efter medgivande av den intervjuade personen, och 

transkriberades sedan av författarna. Repstad (2007) nämner flera fördelar med att banda 

intervjuer; först och främst ger det intervjuaren en chans att ägna full uppmärksamhet åt 

intervjusubjektet och vad denne säger då intervjuaren inte konstant behöver anteckna. Det blir 

även lättare för intervjuaren att engagera sig i intervjun och naturligt komma med följdfrågor. 

Han nämner dock nackdelen att en del människor kan bli hämmade av en bandspelare och hela 

situationen tillgjord. Vi valde ändå att spela in samtalen eftersom vi ville vara säkra på att få med 

allt som sades, vilket vi trodde kunde vara svårt om vi förde egna anteckningar. 

 

Jacobsen (2002) rekommenderar en längd på mellan 60 och 90 minuter på en intervju då han 

menar att både intervjuare och intervjusubjekt blir trötta om den skulle dra ut längre på tiden. 

Med detta i bakhuvet var vårt mål att intervjuerna skulle hållas runt timmen. Detta visade sig 

senare bli naturligt då de teman vi ville diskutera (se bilaga 1 & 2) samt teman som 

intervjusubjektet själv tog upp, täcktes inom denna tidsram. Under intervjuerna var vi båda 

författare på plats eftersom ingen av oss är vana intervjuare och vi ville stötta varandra. Innan 

intervjun bestämdes vem som höll i den, den andra fick tillfälle att komma in och komplettera 

med frågor i slutet av samtalet om denne tyckte att någon intressant aspekt hade förbisetts. Vi 

turades om att hålla i intervjuerna med tanken att vi båda skulle få erfarenhet av att utföra en 

intervju. Enligt Jacobsen (2002) påverkas resultaten från intervjun av hur och på vilket sätt 

frågor ställs. Då vi turades om med att hålla i intervjuerna är detta något som kan ha påverkat 

resultaten. De olika intervjuerna ägde rum på olika platser, tre av intervjuerna med företag ägde 

rum på deras respektive kontor, två av företagsintervjuerna gjordes på kaféer och 
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juniormedlemmen och privatpersonen intervjuades i sina hem. Jacobsen (2002) menar på att 

platsen för intervjun får effekt på intervjuinnehållet, kaféerna och kontoret är konstlade platser 

där även svaren kan bli onaturliga eller tillgjorda. En intervju i hemmet, som är en naturlig miljö 

ger dock andra effekter, det kan finnas störningsmoment, andra som lyssnar, eller att folk inte 

alltid är så villiga att släppa in människor i sitt hem. De intervjuer som gjordes i personens hem 

var på deras eget initiativ och det var ingen annan hemma under tiden så det var ingen som 

lyssnade på vad de sade, men andra störningsmoment som kan uppkomma i en hemmiljö var 

svåra att undgå. Även den effekt det ger att intervjusubjekten befann sig på sitt kontor, eller på 

en annan konstlad plats, var svår att undvika. 

 

ANALYS INTERVJUER 

För att få ut information från materialet vi samlat in behövdes det tolkas. Ghauri & Grønhaug 

(2005) nämner att det är nödvändigt att reducera sina data för att få ner informationen till en 

hanterbar mängd, detta görs genom att undersökaren läser transkriptioner och identifierar teman 

och tendenser ur de olika datainsamlingarna. För oss var detta en väldigt viktig del eftersom just 

denna identifiering av teman sedan låg till grund för den kvantitativa undersökningen. Vi läste 

igenom alla transkriptioner och kunde på så sätt identifiera liknande och återkommande 

diskussioner och teman i de olika intervjuerna t ex Handelskammarens prestige och variation av 

events. Tolkningen är enligt Ghauri & Grønhaug (2005) det som skapar mening i informationen, 

och detta för kvalitativ data är en intuitiv och subjektiv process. Detta kan leda till att resultatet 

blir färgat av våra egna idéer och erfarenheter och en felaktig tolkning kan minska 

undersökningens validitet. Andra faktorer som påverkar validiteten är om våra eventuella 

förklaringar är sanna eller om det egentligen är generaliserbar information vi har fått fram.  

 

4. KVANTITATIV DATAINSAMLING  

Jacobsen (2002) menar att insamlingen av kvantitativ data, som istället för att gå på djupet som 

den kvantitativa, går på bredden och undersöker många enheter för att på så sätt få fram relativt 

få nyanser men från många håll. 

 

ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND MEDLEMMARNA 

I denna uppsats står den andra delen av datainsamlingen, nämligen enkätundersökningen, för den 
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kvantitativa datainsamlingen. En enkät utformades utifrån de variabler som återkom i de olika 

individintervjuerna och som visat sig viktiga för intervjusubjekten under den kvalitativa 

undersökningen, t ex sekretariatets betydelse, medlemsavgiften och hemsidans användbarhet. 

Här ville vi få bredd på undersökningen och ta reda på vad den stora mängden medlemmar tyckte 

om Handelskammaren och dess verksamhet. Enkäten är ytterligare en primär datakälla då den 

insamlats helt och hållet för denna uppsats. 

 

De största fördelarna med kvantitativ ansats är enligt Jacobsen (2002) att den standardiserar den 

insamlade informationen, den är också lätt att hantera, genom användning av datorer så är det 

enkelt att få en snabb överblick. Det är dessutom lättare att avgränsa en undersökning med 

kvantitativ ansats än med kvalitativ eftersom den är mer klart strukturerad. Det faktum att denna 

typ av undersökning gör det rimligt att få många svarande, ett representativt urval, får det 

positiva resultatet att det är möjligt att i större skala generalisera utifrån resultatet av 

undersökningen. Jacobsen (2002) benämner detta hög extern giltighet. 

 

Den kvantitativa metoden, diskuterar Jacobsen (2002) vidare, är lämplig att använda när 

undersökaren på förhand har god kunskap om det hon/han skall undersöka och när det finns en 

klar problemställning, som prövar teorier och hypoteser. Kunskap om ämnet anser vi att vi har 

efter fyra års universitetsstudier och förberedelser genom inläsning på ämnet, dessutom fick vi 

god kännedom om det studerade fenomenet genom att grundligt sätta oss in i Handelskammarens 

verksamhet och genom de tidigare utförda individuella intervjuerna. Metoden passar dessutom 

bra när det är intressant att utreda en företeelses omfattning, t ex hur många anser att en viss sak 

är sann likaså olika individers uppfattningar. Eftersom det är precis detta vi ville göra, kartlägga 

hur Handelskammarens medlemmar värderade verksamheten, valde vi att använda oss av en 

metod som gav oss möjligheten att se vad majoriteten av medlemmarna ansåg. 

 

García Ferrando, Alvira & Ibáñez (1994) menar att en enkätundersökning innebär att en lista 

med frågor skall formuleras och ställas på ett identiskt sätt till alla tillfrågade. Standardiserade 

frågeformulär innebär dock faran att de utgår ifrån de frågor och svarsalternativ som 

undersökaren anser är viktiga och ger inte så stora chanser för svaranden att utöver detta uttrycka 

sina åsikter. För att försöka ställa så ”rätta” frågor och ge så ”rätta” svarsalternativ som möjligt 
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utgick vi från de tidigare utförda individintervjuerna. Då vi satte ihop enkäten gick vi tillbaka till 

den intervjuguide som brukades under de sju individintervjuerna och använde oss av samma 

ämnen som diskuterades under intervjuerna (se intervjuguide i bilaga 1 & 2). De teoretiska inslag 

i intervjuguiden fördes även över till enkätundersökningen som t ex den upplevda kvaliteten på 

de olika erbjudna tjänsterna liksom Handelskammarens övergripande image. Vid skapandet av 

tillhörande svarsalternativ utgick vi dels ifrån fakta om Handelskammarens verksamhet och 

tjänsteerbjudande, t ex de olika events, hemsida och tidsskriften, dels gick vi tillbaka till 

transkriptionerna av intervjuerna och tittade på vilka variabler som uppstått som viktiga och 

kritiska för varje ämne som värderats av intervjusubjekten t ex Handelskammarens relation med 

medlemmarna. García Ferrando et al. (1994) menar att frågorna tar upp dimensioner som vi 

önskar få mer information om, och svarsalternativen i sin tur är de som låter oss mäta 

informationen. Vissa frågor i enkäten har filterfrågor inom varje ämne för att försäkra oss om att 

den tillfrågade har kännedom om ämnet t ex att hon/han har besökt hemsidan eller har deltagit 

vid en tillställning för att sedan be om en värdering av olika variabler med hjälp av en skala från 

1 till 10. Skalorna från 1 till 10 är ett mätinstrument och en semantisk skala då t ex siffran 1 står 

för mycket dåligt och 10 för utmärkt. Denna metod används enligt García Ferrando et al. (1994) 

för att mäta attityder, där svaranden får utvärdera ett objekt (se enkät i bilaga 3 & 4). 

 

PRAKTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 

Då Handelskammaren erbjöd oss plats och tillgång till telefoner på deras kontor för 

genomförandet av undersökningen, nappade vi på detta då vi ansåg att i slutändan skulle det vara 

minst tidskrävande. Dock, som redan nämnts, insåg vi senare att detta kan ha fått konsekvenser 

för uppsatsens resultat och trovärdighet om respondenterna tvivlade på att vi var oberoende 

aktörer. Några dagar innan vi satte igång att ringa medlemmarna sände vi ut ett mail vari vi 

beskrev vår undersökning och syftet med densamma, vilka vi var liksom att vi inom kort skulle 

komma att ta kontakt med dem per telefon. Telefonintervjuerna utfördes under loppet av nio 

dagar och enkäten tog ca 15-20 minuter att utföra. Det gavs inte heller tid för att lägga in 

ytterligare information och uppgifter (förutom då det ingick som en öppen fråga inom enkäten), 

vilket resulterade i att vi kan ha gått miste om individuella åsikter ibland de medlemmar som 

svarade på enkäten. Detta blir en konsekvens av de standardiserade kvantitativa 

undersökningarna, att de tillfrågade ej kan behandlas på ett unikt sätt. 
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Enligt Jacobsen (2002) innebär avsaktandet av visuell kontakt mellan intervjuare och 

uppgiftslämnare under utförandet av telefonenkäten att det påverkar hur intervjuaren ställer 

frågorna, i fråga om tonfall och accent. Faktumet att telefonenkäterna utfördes på spanska 

språket av oss författare som har svenska som modersmål kan alltså ha haft en betydelse för 

insamlingen av data. Dock anser vi att våra spanska språkkunskaper är så på pass avancerade att 

detta ej fick en avgörande betydelse på de lämnade svaren. Vi försökte även minimera risken för 

misstolkning genom att tillsammans genomföra de första fem telefonsamtalen där enkäten för 

första gångerna utfördes/testades med medlemmarna, då vi fick uppleva hur medlemmarna 

tolkade frågorna. Om det var något som uppringda personer inte förstod i t ex ordaval eller 

svarsalternativ rättade vi till detta i enkäten efter telefonsamtalet så att de följande skulle vara 

mer tydliga. De fem ”testpersonerna” valdes slumpvis ut från medlemslistan vi hade fått från 

Handelskammaren. Då enkäten utfördes över telefon blev det på en gång uppenbart där det 

uppstod misstolkning eller funderingar från testpersonens sida och vi kunde på en gång förklara 

vad vi menade med frågan så att det blev tydligare. Dessa fem testenkäter inkluderades ej i den 

slutliga sammanställningen, detta för att vi inte ville riskera att de förklaringar vi gjorde 

påverkade personens kommande svar. 

 

BORTFALL 

Undersökningar genomförda per telefon, påpekar Jacobsen (2002), har en väldigt hög 

svarsprocent och med uttänkta uppringningsrutiner blir således inte heller bortfallet så stort. 

Sörqvist (2000) nämner dock att det inte är ovanligt att bortfallet kan vara upp till 60-70 % vid 

enkätundersökningar i allmänhet, detta på grund av t ex kunder helt enkelt har tröttnat på att 

besvara frågor från leverantörer och organisationer. Han skriver också att förutom detta vanliga 

bortfall finns det något han kallar ”bortfallsfel” vilket innebär att fel uppstår genom att alla de 

enheter som tidigare planerats att undersöka ej blir undersökta. Detta kan t ex bero på att vissa 

kunder inte svarar eller inte är anträffbara. Sörqvist (2000) presenterar olika åtgärder som kan tas 

för att försöka minska bortfallet. Bland dessa nämner han undersökningens utformning i fråga 

om klarhet och lättförståeliga frågor och en förberedelse av respondenten på att undersökningen 

kommer att utföras. 

 

Den typen av bortfall som Sörqvist (2000) kallar bortfallsfel var vad som inträffade i vårt fall. I 
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vår tidsplanering hade vi räknat med att ringa hela den teoretiska populationen, som Jacobsen 

(2002) menar utgörs av de intressanta undersökningssubjekten. I detta fall, som tidigare 

beskrivits, innebar det de 233 medlemmarna minus 15 stycken medlemmar från kategorin 

”företag i Sverige”, då de ej är delaktiga i Handelskammarens dagliga verksamhet. Dock stötte vi 

på ett större motstånd än vad vi hade räknat med. Många av medlemmarna kunde ej delta i 

undersökningen på grund av tidsbrist och många fanns inte på plats, antingen skulle de ej vara 

åter på plats inom utsatt undersökningstid alternativt fick vi helt enkelt inte tag på dem trots 

upprepade återuppringningar. De medlemmar som vi inte fick kontakt med ringde vi åter tills 

dess att vi fått tag på dem alternativt i andra fall fick registrera dem som ”person ej kontaktbar”. 

Till slut fick vi tag på totalt 101 stycken medlemmar som var villiga att ställa upp i denna 

undersökning och vi registrerade 117 stycken medlemmar som bortfall. Jacobsen (2002) 

statuerar ett par tumregler, som är vanliga att arbeta utifrån, för hur hög svarsprocenten bör vara 

för en enkätundersökning: över 50 % = tillfredsställande, över 60 % = bra, över 70 % = mycket 

bra. Vår enkätundersökning resulterade i en svarsprocent strax under 50 %, vilket är lite mindre 

än vad Jacobsen (2002) rekommenderar som tillfredsställande men då vi ej hade möjlighet att få 

fler svar var det inget vi kunde göra åt det. Vi vill dock påpeka att den, inte helt och hållet 

tillfredsställande svarsfrekvensen, kan ha påverkat trovärdigheten i de slutsatser vi dragit med 

hjälp av de data vi fått in från enkätundersökningen. 

 

Ett annat slags bortfall som denna undersökning blev lidande av faller under Jacobsens (2002) 

kategori ”problemet med icke-svar”. Vid vissa av enkätens frågeblock svarade många av 

respondenterna ”vet ej” eller ”det har jag ingen uppfattning om” och vi tvingades registrera dessa 

som ”icke svar”. I empirikapitlet där enkätens resultat presenteras visas även diagram med de 

olika frågornas svarsfrekvens så att dessa tas i beaktning vid de kommande värderingarna av 

samma frågor. På vissa frågor var detta bortfall nästan hälften av respondenterna. Problemet med 

detta slags bortfall är, som Jacobsen (2002) säger att man ofta inte kan se det som slumpmässigt. 

Han påpekar att de flest återkommande grupperna är ”de som inte är direkt intresserade av 

problemställningen” och ”de som saknar direkt kunskap om problemställningen”. I vår studie 

uppkom det att de respondenter som ej kunnat svara på diverse frågor är på grund av okunskap 

om desamma, t ex om en medlem ej har deltagit vid ett event kan heller inte denna värdera 

eventet då hon/han inte har någon uppfattning om det. 
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ANALYS AV ENKÄTUNDERSÖKNING 

För tolkning och analys av enkätundersökningen sammanställde vi först och främst alla enkäter i 

programmet Excel. Utifrån de uppställningarna av data i Excel skapade vi framförallt diagram 

uppbyggda av svarsfrekvens och uträknade medelvärden av värderingsvariabler i enkäten. Vi 

använde vad Ghauri & Grønhaug (2005) kallar för deskriptiv statistik med fördelning på 

frekvens och relativa tal för varje svarsalternativ, detta gjorde vi för att få en bra överblick och se 

intressanta resultat. Inom de frågeblock där respondenterna fick tillfälle att yttra egna åsikter 

inom öppna frågor har de två svar som blivit nämnda av flest respondenter blivit redogjorda för i 

texten i empirikapitlet. Vi vill dock uppmärksamma läsaren på att svarsfrekvensen på dessa 

öppna frågor, som även nämns i empirikapitlet, är ganska låg vilket leder till att de två åsikter 

som redovisas i texten även dem ibland består av väldigt få av enkätens respondenter (i 

empirikapitlet är det redovisat hur många som svarat de olika åsikterna). Detta kan leda till den 

risk som Jacobsen (2002) kallar för aggregerade felslut, att slutsatser dras från individnivå till en 

kollektiv nivå.  

 

För att sedan enligt Jacobsen (2002) skapa mening åt de data som enkäten resulterat i, måste 

dessa tolkas och sättas in i ett större sammanhang, vilket i vårt fall skedde med hjälp av våra 

valda teorier i referensramen. 

 

5. GILTIGHET OCH TILLFÖRLITLIGHET  

Tillförlitlighet (reliabilitet) och giltighet (validitet) nämner Björklund & Paulsson (2003) kan 

användas för att bestämma en studies trovärdighet. Lundhal & Skärvad (1999) menar att en 

studie med god tillförlitlighet karakteriseras av att själva undersökningen varken påverkas av 

vem som utför mätningen eller de omständigheter under vilken den tar plats. Det vill säga att 

undersökningen påverkas ytterst lite av tillfälligheter vilket resulterar i få slupmässiga fel. Bell 

(2006) skjuter även in faktumet att respondenten nyligen kan ha varit med om en specifik 

händelse som påverkar hans eller hennes värdering. Detta tror vi kan vara fallet med vår 

undersökning, om den senaste kontakten med Handelskammaren fungerade särskilt bra eller 

dåligt för den specifika respondenten kan detta färga av sig i svaret vid just den tidpunkt vi 

ställde frågan. Dock om samma fråga, som Bell (2006) påpekar, skulle ställas vid en annan 

tidpunkt kan ytterligare en aktivitet ha tagit plats som ändrar både svaret och undersökningens 
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resultat. Lundahl & Skärvad (1999) rekommenderar att standardiseringsförfaranden tas för att 

öka tillförlitligheten i studien, detta genom att mätningarna genomförs på så identiskt lika sätt 

som möjligt. Det faktum att svaranden kan ha blivit påverkade vid intervjutillfällen av tillfälliga 

omständigheter var för oss svåra att komma ifrån under såväl de individuella intervjuerna som 

telefonenkäter. Omgivningen i vilka intervjuerna genomfördes valdes utifrån vad som var mest 

lämpligt för intervjusubjekten. Vi hoppats på att tillförlitligheten ökade genom att vi innan 

mätningarna läste på om risker och beteendemönster för att få en guidning om hur vi som 

undersökare borde uppföra oss vid dessa tillfällen hoppas vi resulterat i en standardisering av hur 

vi utförde intervjuerna och enkäterna och således ökar tillförlitligheten. 

 

Giltighet är enligt Bell (2006) ett mer komplicerat begrepp. Det är ett mått på om en viss fråga 

mäter eller beskriver det den är menad att mäta eller beskriva. Lundhal & Skärvad (1999) kallar 

detta inre validitet och säger att det sällan är möjligt att uppnå 100 % av just denna giltighet. 

Yttre validitet kallar författarna de omständigheter som ligger på respondentens sida då dessa t ex 

ljuger, minns fel eller helt enkelt inte ”vet” vad de tycker eller tänker. Detta resulterar i huruvida 

mätinstrumentet, t ex enkäten, ger en bra eller dålig indikation på det problem vi sökt svar på. 

 

Utformningen av undersökningen inleddes med intervjuer för att plocka fram viktiga variabler 

för att svara på vårt syfte och låg sedan som underlag för sammanställningen av enkäten där fler 

respondenter fick uttala sig om sina värderingar av Handelskammaren. Detta tillsammans med 

påläsning om teorier inom ämnet innan undersökningen, hoppas vi har gett oss goda 

förutsättningar att ställa så rätta frågor och använda så korrekta mätverktyg som möjligt. Något 

som även är viktigt att komma ihåg är att då vi utförde enkäten ringde vi upp specifika personer 

från listor framtagna av Handelskammaren. Detta kan ha fått den tillfrågade att tvivla på 

anonymiteten av sina svar, även om vi upplyste dem att namn och svar ej skulle kopplas ihop. 

Ändå kan detta faktum ha påverkat deras svar om de tvivlat på utifall Handelskammaren skulle 

kunna koppla ihop just henne/han med deras synpunkter om verksamheten. Något som i hög 

grad kan ha påverkat giltigheten av både intervjuerna som enkäten. 

 

6. KÄLLKRITIK 

Jacobsen (2002) menar att vid användning av sekundärlitteratur bör dess kvalitet bedömas och då 
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framförallt författarens kunskap och kvalifikationer. Vi har till större delen använt oss av 

teoretiker som är erkända forskare inom området tjänstemarkandsföring för att ge större 

trovärdighet åt våra valda teorier samtidigt som vi ansåg att det var teorier som vi kände kunde 

hjälpa oss att besvara vårt syfte. Vi har även försökt att ha minst två författare till varje teori, 

något som Jacobsen (2002) förordar. Detta för att ge en bild av skillnader och likheter i olika 

teorier, dels för att de kompletterar varandra men också för att ge en mer nyanserad bild av 

teorierna. I vår uppsats har vi även använt oss av vetenskapliga artiklar från Internet, Rienecker 

& Jørgensen (2004) menar att källor från Internet kan användas på samma sätt som andra källor 

men att deras trovärdighet bör kontrolleras noga. Vi har använt oss av artiklar från 

Internetsidorna Emerald Group Publishing Limited och SAGE Publications då vi kände att de 

hade hög tillförlitlighet. 

 

7. METODKRITIK – VAD SKULLE VI GJORT ANNORLUNDA IDA G? 

När vi var färdiga med studien och sammanställningen av resultatet kände vi att det var en del 

saker som vi skulle ha gjort annorlunda om vi hade gjort om undersökningen med den kunskapen 

vi besitter idag. Först och främst skulle vi i utgångsläget ha tänkt mer på vad det innebär att 

skriva uppsats för en uppdragsgivare då vår uppfattning om organisationen lätt färgades av vår 

uppdragsgivares åsikter under uppsatsskrivandets gång. Efter inledande möten där vi fick mer 

kunskap om organisationen skulle vi sedan valt att agera mer självständigt för att även framstå 

som mer oberoende aktörer inför medlemmarna.  

 

Så här i efterhand ser vi att det hade varit intressant att även ha undersökt andra 

Handelskammare och deras medlemmars aktivitet och medlemsomsättning. Detta för att 

fastställa om Svensk-Spanska Handelskammarens medlemmars låga aktivitet skiljer sig från 

graden av medlemsaktivitet inom andra Handelskammare, vad innebär låg medlemsaktivitet i en 

organisation som Handelskammaren? För att bygga vidare på detta spår skulle vi även velat 

utreda hur hög medlemsomsättning som är vanlig inom Handelskamrar. Är Svensk-Spanska 

Handelskammarens medlemsomsättning så hög som de tror? Vidare har vi insett att det är svårt 

att uttala oss om den höga medlemsomsättningen då vi inte har undersökt eller tillfrågat de 

medlemmar som verkligen avslutat sitt medlemskap och skapar den höga medlemsomsättningen. 

För att utreda sambandet mellan medlemsomsättning och medlemstillfredsställelse hade det varit 
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intressant att även inkludera före detta medlemmar i undersökningen alternativt gjort en separat 

utredning bland dessa för att få reda på skälet varför de lämnade organisationen. 

 

Vad gäller de individuella intervjuerna hade vi som kriterium att ha med olika 

medlemskategorier ifall de skulle ha olika åsikter om organisationen. Under analysen av data 

använde vi oss ändå inte av kriteriet för att undersöka om skillnader fanns mellan dem i deras 

uppfattning av Handelskammaren och deras verksamhet, då vi inte såg vad det egentligen hade 

med vårt syfte att göra. Vi känner att enkätundersökningen som vi genomförde gav oss ett 

väldigt brett resultat som vi inte hade kunskap att använda och inte heller helt och hållet var 

nödvändiga för att nå vårt syfte. Vi ser nu i efterhand att det skulle ha varit bättre att göra en 

smalare enkät och undersöka färre aspekter, fokusera mer. Nu har vi en kartläggning om 

nuvarande situation men få förklaringar till varför det ser ut som det gör.  

 

För att också försöka uppnå högre giltighet i enkätens resultat ser vi idag att det hade varit bättre 

om vi ej hade ringt från Handelkammarens kontor och även klargjort tydligare för 

respondenterna att vi var självständiga undersökare. Nu känner vi att risken var hög att vi blev 

sammankopplade med Handelskammaren och om fallet är så kan det ha påverkat resultaten då 

respondenterna kanske inte ”vågat” vara ärliga i sina svar om dessa trodde att deras svar kunde 

bli ihopkopplade med deras identitet. 
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III REFERENSRAM  

I detta kapitel presenteras ett antal teorier som vi anser kan hjälpa oss att besvara uppsatsens 

frågeställning och syfte. Nedan presenteras en figur över hur kapitlet är upplagt och vilka 

teorier det innehåller.  

 

 

 
FIGUR 2. Referensramsupplägg. (Källa: Egen) 

 

1. TJÄNSTEMARKNADSFÖRING 

Då Svensk-Spanska Handelskammaren inte erbjuder några produkter utan endast tjänster har vi 

valt att använda oss av teorier för tjänstemarknadsföring. Detta eftersom vi anser att det är viktigt 

att få förståelse för innebörden av att en organisation erbjuder tjänster istället för produkter. Vi 

kommer därför att börja med att introducera olika begrepp och definitioner av vad en tjänst 

egentligen innebär och vilka konsekvenser det har ur ett marknadsföringsperspektiv. 

 

VAD INNEBÄR EN TJÄNST? 

Grönroos (2006:6:3) menar att ett vanligt problem för tjänsteföretag är definitionen av vad som 

är en tjänst. Han tar upp en studie från 2005 gjord av Edvardsson, Gustavsson & Roos där de lät 

elva akademiska experter på tjänstemarknadsföring säga sin mening och kom till slutsatsen att: 

 

”service is a perspective on value creation rather than a category of market offerings.” 

(Grönroos, 2006:6:3, sid. 323) 

 

Enligt Grönroos (2006:6:3) leder detta till tanken, att vid definitionen av en tjänst utgå ifrån vad 

en tjänst kan göra för en kund. Genom att även inkludera intresset för värdeskapande för kunden 

menar författaren att det också kan tänkas att en tjänst hjälper kunder på ett sätt som skapar 
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värde. Arnerup-Cooper & Edvardsson (1998) tar upp en definition av Bateson från 1989 som 

säger att en tjänst är en upplevelse som består av ett antal värdebärande delar som tillsammans 

blir det som kunden upplever. Grönroos (2006:6:3) menar att enligt modernare synsätt skapas 

värde när produkter och tjänster används av kunden, innan dess finns bara potentiellt värde. 

Detta synsätt har blivit känt som value-in-use. Grönroos (2006:6:3) säger om värdeskapande att: 

 

”Value for customers is created throughout the relationship by the customer, partly in 

interactions between the customer and the supplier or service provider. The focus is not on 

products but on customers’ value-creating processes where value emerges for customers.” 

Grönroos, 2000:24:5. (Grönroos, 2006:6:3, sid. 324) 

 

Det är också denna definition som vi kommer att utgå ifrån i vår studie av en tjänsteorganisation. 

Vidare menar Grönroos (2006:6:3) att detta synsätt innebär att företag bara skapar de nödvändiga 

resurserna för att möjliggöra för kunden att själv skapa värde. Traditionella synsätt på 

värdeskapande innebär att värdet finns inbakat i produkten som kunden köper, value-in-

exchange, värde i utbyte mot pengar. Lusch & Vargo (2006:6:3) skjuter till i diskussionen om 

tjänstemarknadsföring och dess betydelse att service- och tjänstetänkandet inom marknadsföring 

överhuvudtaget har gett nya idéer i strävan att skapa bättre förståelse av värde och utbyte.  

 

2. TJÄNSTEERBJUDANDET 

För att kategorisera Handelskammarens tjänsteutbud och kartlägga vad deras medlemmar känner 

till av detta har vi valt teorier om tjänsteerbjudande. 

 

Grönroos (2002) menar att komplexiteten hos tjänster samt betydelsen av att veta hur en tjänst 

uppfattas av kunderna gör det nödvändigt för en organisation att konkretisera sitt 

tjänsteerbjudande och veta vad de erbjuder sina kunder. Arnerup-Cooper & Edvardsson (1998) 

påpekar att tjänsteprocessen bör konkretiseras i en tydlig beskrivning av olika aktiviteter som 

behövs för att generera tjänsten. Grönroos (2002) presenterar istället, för att ett företag skall 

kunna utveckla ett tjänsteerbjudande med utgångspunkt i kundernas uppfattning om 

tjänstekvalitet, modellen Det utvidgade tjänsteerbjudandet. Modellen bygger på både 

tjänsteprocessens resultat, kvaliteten på vad kunden får men även på hur tjänsteprocessen går till, 
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hur kunden får det. Detta för att få en modell som är kundinriktad. 

 

 
FIGUR 3. Det Utvidgade Tjänsteerbjudandet. (Källa: Grönroos, 2002, sid.186) 

 

Grunden för ett tjänsteerbjudande menar Grönroos (2002) är ett tydligt koncept för kundnytta, 

där företaget klargör de fördelar med tjänsten som kunden uppskattar. Arnerup-Cooper & 

Edvardsson (1998) menar även de på att en överensstämmelse av tjänsteerbjudandet och kundens 

behov är grundläggande för kvalitet.  

 

 TJÄNSTEKONCEPTET 

Tjänstekonceptet bestämmer företagets avsikter, och baserat på detta utvecklar företaget sedan 

tjänsteerbjudandet. Meningen är enligt Grönroos (2002) att tjänstekonceptet skall fungera som ett 

slags paraplybegrepp som vägleder utvecklingen av delarna i det utvidgade tjänsteerbjudandet. 

Tjänstekonceptet skall beskriva vad för slags kärntjänst, stöd- och hjälptjänster ett företag har, 

hur olika interaktioner skall gå till och hur kunderna skall delta i tjänsteprocessen. Arnerup-

Cooper & Edvardsson (1998) menar att tjänstekonceptet utgör företagets förebild för tjänsten och 

bör innehålla den kundnytta och fördelar tjänsten kommer att ge. Konceptet skall enligt dem 

precisera primära och sekundära kundbehov, samt tjänsteerbjudandet; kärntjänster, bi- och 

stödtjänster. 
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DET GRUNDLÄGGANDE TJÄNSTEPAKETET 

Vidare menar Grönroos (2002) att det grundläggande tjänstepaketet är den samling tjänster som 

skall tillgodose de behov som målgruppen av kunder har. Detta erbjudande bestämmer vad 

kunden får av företaget och skall enligt författaren säkerställa tjänstens tekniska kvalitet. 

 

Såväl Grönroos (2002) som Arnerup-Cooper & Edvardsson (1998) delar in tjänsteerbjudandet i 

tre grupper skilja mellan: kärntjänst, hjälptjänster och stödtjänster; 

♦ Kärntjänsten utgör företagets existensberättigande, den är skälet till varför 

företaget finns på marknaden överhuvudtaget, ett och samma företag kan också ha flera 

olika kärntjänster.  

♦ Hjälptjänster är de tjänster som underlättar användningen av, eller till och med 

ibland behövs för att kunden skall kunna utnyttja kärntjänsten. Om dessa hjälptjänster 

inte finns kan inte heller kärntjänsten konsumeras. 

♦ En stödtjänst är precis som hjälptjänster en extratjänst, men till skillnad från 

hjälptjänsterna är deras främsta funktion inte att underlätta konsumtion eller användning 

av kärntjänsten utan istället att öka tjänstens värde eller skilja tjänsten från 

konkurrenternas. Ökar tjänstens värde och gör den mer konkurrenskraftig. 

  

DET UTVIDGADE TJÄNSTEERBJUDANDET 

I vad kunderna upplever, menar Grönroos (2002), ingår också hur tjänsteprocessen upplevs 

vilket han benämner som funktionell kvalitet. För att även ta med detta i beräkningen utökas det 

grundläggande tjänstepaketet till det utvidgade tjänsteerbjudandet. Det finns tre element som kan 

beskriva processen; tjänstens tillgänglighet, interaktioner med tjänsteföretaget och kundens 

medverkan. Det grundläggande tjänstepaketet tillsammans med dessa tre delarna bildar det 

utvidgade tjänsteerbjudandet. 

 

Tjänstens tillgänglighet 

Det finns enligt Grönroos (2002) ett antal faktorer som är avgörande för tillgängligheten hos 

tjänsten, dessa påverkar kundens upplevelse av hur lätt eller svårt det är att få tillgång till 

tjänsten. De kritiska faktorerna är enligt författaren:  

♦ personalens antal och kunskaper, deras arbetstider samt den tid det tar att utföra 
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arbetsuppgifter 

♦ geografiskt läge på kontor och serviceställen  

♦ yttre och inre utseende på kontor  

♦ utrustning och verktyg  

♦ informationsteknik som kunderna kan få kontakt med i tjänsteprocessen  

♦ andra kunder som deltar i tjänsteprocessen samt deras antal och kunskaper  

 

Interaktion med tjänsteföretaget 

I tjänsteprocessen så menar Grönroos (2002) att kunderna kommer att fungera tillsammans med 

dels andra människor, dels fysiska resurser, om denna samverkan i processen upplevs som 

besvärlig eller obehaglig så kommer det att påverka kundernas upplevelse av tjänsten och 

tjänstens kvalitet kommer även att upplevas som dålig. Interaktionerna med tjänsteföretaget delas 

in i fyra olika kategorier: 

♦ Interaktiv kommunikation mellan personal och kund, beror på personalens beteende 

och sätt att uttrycka sig. 

♦ Samspelet med organisationens fysiska och tekniska resurser, såsom datorer, 

dokument och utrustning som behövs i tjänsteprocessen. 

♦ Samspelet med system, fakturering, Internetsajter, telekommunikationer, leveranser 

och system för att t ex fastställa möten. 

♦ Samspelet med andra kunder som befinner sig i tjänsteprocessen vid samma 

tillfälle. 

 

Kundens medverkan 

Kunden kan påverka de tjänster de får menar Grönroos (2002) genom att de ofta uppmanas eller 

rentav förväntas fylla i blanketter, använda Internetsajter eller ge information. Tjänsten kan då 

förbättras eller försämras genom att kunden är mer eller mindre villig att göra dessa saker. Om 

en kund inte är villig att ge information kan tjänsten bli mindre effektiv. 

 

3. TJÄNSTERNAS KVALITET 

För att utreda vad det är med Handelskammarens verksamhet som ger medlemmarna värde tog vi 

hjälp av teorier om kvalitet då, enligt Grönroos (2002) är det den kvalitet som en organisation 
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erbjuder sina kunder som ofta blir betydelsefull för deras tillfredsställelse. 

 

Grönroos (2002) menar att kundens uppfattning av kvalitet och värde på ett företags tjänster 

utgör konkurrensfördelar på marknaden och ibland anses vara ett företags möjlighet till 

framgång. Christopher, Payne & Ballantyne (2002) skriver att styrning av kvalitet har gått från 

inspektion av slutprodukten till att ha väl kontrollerade interna processer och matcha vad 

kunderna vill ha och önskar. Han menar dock att det är svårt att säkerställa kundernas upplevda 

kvalitet som beror på deras individuella intryck.  

 

VAD ÄR KVALITET? 

Enligt Echeverri & Edvardsson (2002) är det svårt att lyckas få fram en tillräckligt konkret 

definition av tjänstekvalitet så att det går att använda den. Detta då både tjänster och kvalitet kan 

vara svåra att definiera. Författarna menar därför att varje företag skall klargöra vad som är 

kvalitet för dem, eftersom kvalitetsarbetet blir lättare om begreppet kan uttryckas i faktorer.  

 

Blomquist, Dahl & Haeger (2004) anser att om begreppet kvalitet skall ha någon mening måste 

det definieras och menar vidare att det utgår ifrån kundens uppfattning, som ofta har en annan 

syn på kvalitet än vad företaget har. Svensson (2003:13:4) kritiserar att de flesta teorier inte tar 

hänsyn till att kvalitet är multidimensionellt och han tycker att teoretiker ofta koncentrerar sig till 

kundens syn, utan att räkna in tjänsteleverantörens perspektiv. Grönroos (2006:6:3) siktar in sig 

på kundernas upplevelse och menar att hur kunden upplever den totala kvaliteten beror på 

kundens förväntade kvalitet och hur bra den uppfyllts under samspelet mellan företaget och 

kunden, tack vare detta samspel så förändras kundens syn på kvalitet under hela 

tjänsteprocessen.  

 

TJÄNSTEKVALITETENS DIMENSIONER 

Grönroos (2002) har identifierat två kvalitetsdimensioner som bas för kundens 

kvalitetsupplevelse. De två dimensionerna består av; den tekniska aspekten, vad kunden får, och 

den funktionella aspekten, hur kunden får det.   
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FIGUR 4. Tjänstekvalitetens Två Dimensioner. (Källa: Grönroos, 2002, sid. 77) 

 

Teknisk kvalitet, menar Grönroos (2002), är vad köparen har kvar när både tjänsteprocessen och 

samspelet mellan kund och tjänsteleverantör är slut. Dock, på grund av tjänstekontakterna mellan 

leverantör och kund är det inte bara den tekniska kvaliteten som är avgörande för kundens 

upplevda kvalitet. Kunden influeras även av hur den tekniska kvaliteten överförs, t ex hur 

tillgänglig ett företags hemsida är, hur kunderna blir bemötta av personal, hur personalen utför 

sina arbetsuppgifter samt vad de säger och hur de uttrycker saker och ting. Dessutom kan även 

andra kunder som samtidigt använder samma tjänst ha påverkan enligt Grönroos (2002), de kan 

försämra eller höja stämningen och samspelet mellan säljare och köpare. Slutsatsen blir att 

kunden påverkas av hur tjänsten förmedlas och hur processen upplevs. Detta är den funktionella 

kvalitetsdimensionen, som är mer processinriktad än den tekniska, och den är även förenad med 

hur tjänstemötena och tjänsteleverantören fungerar.  

 

Enligt Grönroos (2002) är den tekniska kvaliteten en förutsättning för att uppnå bra kvalitet, den 

måste ligga på en acceptabel nivå utifrån företagets strategi och kundernas behov och 

förväntningar. Genom utvecklingen av den funktionella kvalitetsdimensionen kan företaget 

skapa mer påtagligt värde för kunderna och på så sätt erhålla konkurrensfördelar. För total 

upplevd tjänstekvalitet, måste alltså även samspelet mellan säljare och köpare fungera bra.  
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Image 

En annan faktor som Grönroos (2002) nämner, och som även syns i figur 4 ovan, är hur 

företagets image påverkar den totala kvaliteten. Enligt författaren stärker en favoriserande image 

upplevelsen av kvalitet medan en dålig image kan försämra den, vilket gör att image i samband 

med kvalitet kan sägas fungera som ett sorts filter. Då det väl kommer till kritan kan en 

organisations image enligt Grönroos (2002) vara avgörande för om de får behålla en kund eller 

inte. Hur ett företag uppfattas av allmänheten har även det stor betydelse för dess överlevnad. 

Faullant, Matzler & Füller (2008:18:2) tar upp att image är en avgörande faktor för lojala kunder, 

då det är en aspekt som bidrar till att skapa värde för kunden. Gummesson (2002) menar att 

image är föreställningar i vårt medvetande som påverkar relationen till företag, deras tjänster och 

varor. Han anser att dessa relationer blir konkreta genom att kunderna associerar dem med 

varumärken, företagsnamn eller personligheter som fungerar som symboler för ett företag. 

Grönroos (2002) skriver att företagsimage är det som står för den uppfattning potentiella, 

existerande liksom förlorade kunder har om ett företag. I begreppet image lägger han således det 

kunderna vet men också det de tycker om företaget.  

 

Zineldin (2006:23:7) har utvecklat Grönroos (2002) modell av tjänstekvalitetens två 

dimensioner, till att omfatta fem kvalitetsdimensioner som skall påverka kundtillfredsställelse 

och kundlojalitet.  

Q1- Objektets kvalitet (Quality of object)- detta är ursprungligen Grönroos tekniska dimension 

och är alltså vad kunden får. Denna aspekt mäter kärntjänsten i sig. 

Q2- Processens kvalitet (Quality of processes)- detta är Grönroos funktionella 

kvalitetsdimension, hur tjänsteföretaget levererar kärntjänsten. Kan enligt Zineldin (2006:23:7) 

användas för att upptäcka problem i tjänsteleveransen. 

Q3- Infrastrukturens kvalitets (Quality of infrastructure)- mäter de resurser som krävs för att 

utföra tjänsten; företagets interna kompetens, erfarenhet, kunskap, teknologi, interna relationer, 

motivation och attityder. 

Q4- Interaktionens kvalitet (Quality of interaction)- mäter informationsutbyte, ekonomiskt och 

socialt utbyte. 

Q5- Atmosfärens kvalitet (Quality of atmosphere)- relationen och interaktionsprocessen mellan 

kunden och företaget påverkas av kvaliteten på miljöns atmosfär.  
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FÖRVÄNTAD OCH UPPLEVD KVALITET 

Enligt Grönroos (2002) är det inte bara den funktionella och den tekniska kvaliteten som är 

avgörande för den totala kvalitetsupplevelsen utan bra kvalitet beror även på hur väl den 

upplevda kvaliteten motsvarar den förväntade kvaliteten. Om kunden har för höga förväntningar 

så kommer kvaliteten att kännas låg oavsett allting annat. Han menar att de förväntningar som 

kunden har grundar sig i bland annat traditionella marknadsföringskampanjer (annonsering, 

direktreklam, säljstöd, webbsajter, Internetkommunikation och säljkampanjer), företagets profil, 

rykte och image samt kundens personliga behov och värderingar. Blomquist et al. (2004) stödjer 

Grönroos (2002) resonemang om förväntad och upplevd kvalitet men tillägger också att kundens 

relation med företaget har stor betydelse för kvalitetsupplevelsen. Grönroos (2002) menar att 

företaget i stor utsträckning kan påverka de förväntningar som skapas av 

marknadsföringskampanjer men att det bara i viss mån påverka de förväntningar som skapas 

utifrån profil, image och rykte, som dock i sin tur skapas till stor del av den externa 

marknadsföringen. Kundernas behov och värderingar har företaget däremot inte så stora 

möjligheter att påverka. Att kunden blir nöjd eller missnöjd beror alltså på skillnaden mellan vad 

kunden har för förväntningar på kvaliteten och hur den sen upplever densamma.  

 

4. LOJALITET 

Vi har valt att använda oss av teorier om lojalitet då Handelskammaren uppger sig ha problem 

med hög medlemsomsättning och vi tror att det kan hjälpa oss att förstå vad som orsakar detta 

genom att studera vad som kan bidra till att en organisation får lojala kunder.  

 

Egan (2001) skriver att vikten av lojalitet och även relationsmarknadsföring2 har ansetts så stor 

att kundlojalitet ”is emerging as the marketplace currency of the 21st century” (från Singh & 

Sirdeshmukh, 2000, ur Egan Relationship Marketing, 2001, sid. 36).  

 

Figur 5 nedan visar enligt Barroso Castro & Martín Armario (1999) ett samband mellan 

tjänstekvalitet, som leder till kundtillfredsställelse, en koppling som även nämns av Grönroos  

                                                 

2 Definition av relationsmarknadsföring: marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum 
(Gummesson (2002), Relationsmarknadsföring, 4 P till 30 R, sid. 16) 
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(2002), som i sin tur leder till intentioner för beteende som sedan leder till lojalitet.  

 

 
FIGUR 5. Relationen mellan tjänstekvalitet, kundtillfredsställelse och lojalitet. (Källa: Översatt modell: Barroso 

Castro & Martín Armario, 1999) 

 

Egan (2001) pratar om två olika aspekter som essensen i konsumentlojalitet; lojalitet i termer av 

beteende, ofta baserat på antal inköp och tendens att byta företag eller varumärke samt lojalitet i 

termer av attityd, som handlar om kundpreferenser och inställning mot varumärken för att mäta 

lojalitet. Barroso Castro & Martín Armario (1999) ser högre lojalitet som en positiv generell 

attityd gentemot organisationen i sig och kallar upprepade köp tillsammans med kundens ökade 

känsla av att inneha en relation gentemot samma företag för trohet. 

 

Att kundtillfredsställelse är den främsta avgörande faktorn för kundlojalitet har Faullant et al. 

(2008:18:2) också tagit upp, de ser ett samband mellan nöjda kunder och intention att upprepa 

köp. Författarna anser dock att även om ett positivt samband kan ses mellan tillfredsställelse och 

lojalitet så omvandlas kundtillfredsställelse inte automatiskt till lojalitet – även nöjda kunder kan 

välja att byta tjänsteleverantör. 

 

Barroso Castro & Martín Armario (1999) diskuterar även att skapandet av lojalitet hos kunder 

har två dimensioner, en subjektiv och en objektiv dimension. Den subjektiva koncentrerar sig på 

att etablera emotionella känslor hos kunderna på så sätt att kunden känner sig bekväm med 

företaget. Den objektiva tar sin grund i en beteendeanalys, vilket innebär alla de faktorer som, på 

ett eller annat sätt, hjälper till att objektivt mäta kundens relation med företaget. Författarna 
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menar att en strategi för att få lojala kunder har tre fördelar för en organisation; att kunderna 

upprepar sina köp hos företaget trots konkurrenternas erbjudanden, kunderna ökar sina köp eller 

sitt användande av företagets tjänster och dessutom så bidrar de till att företaget får nya kunder 

genom att de rekommenderar eller nämner företaget för andra personer. Lojala kunder som 

känner sig nöjda överför dessa känslor på människor omkring dem vilket ger möjlighet för 

utveckling av nya kundkontakter för företaget. Även Faullant et al. (2008:18:2) nämner word-of-

mouth som en viktig del av lojalitet då ett företag kan få nya kunder genom rekommendationer. 

Bhote (1996) instämmer i detta resonemang och säger att lojalitet innebär att kunden blir så 

positiv till företagets produkter eller tjänster att de rekommenderar det. Författaren menar också 

att kunden inte bara blir lojal mot en produkt utan också mot hela företagets utbud för hela livet, 

de blir lojala mot varumärket. 
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IV EMPIRI  

I detta kapitel presenteras först Svensk-Spanska Handelskammaren och dess verksamhet. 

Därefter följer de resultat som framkommit i enkätundersökningen genomförd bland 

organisationens medlemmar. 

 

 

1. HANDELSKAMMARENS TJÄNSTEERBJUDANDE 

Enligt generalsekreterare Palmblad vilar Handelskammarens på tre ben; medlemsverksamhet, 

exportservice samt institutionella relationer. 

 

MEDLEMSVERKSAMHET  

Generalsekreterare Palmblad berättar att arbetet för medlemmarna till stor del handlar om 

kontaktbyggande. Idén är att medlemmarna genom Handelskammaren dels skall kunna få 

tillgång till en databas med kontaktinformation till andra medlemmar och dels en chans att 

genom olika tillställningar få chans att personligen skapa kontakter. En annan del av arbetet för 

medlemmarna är de återkommande events som organiseras. 

 

EXPORTSERVICE  

På Handelskammarens hemsida (www.cchs.es) står det att exportservicen går utanför 

Handelskammarens vanliga tjänster och är en betaltjänst som vem som helst kan anlita. Det 

handlar oftast om att utföra marknadsundersökningar och kontaktskapande då spanska företag 

vill ha kontakt med svenska samarbetspartners. Dessa aktiviteter syftar främst till att gynna den 

spanska exporten till Sverige, men är även möjliga för medlemmarna att anlita. 

Generalsekreterare Palmblad berättar vidare att utifrån organisationens tidigare nämnda grundidé 

har de sedan utarbetat sina olika tjänster som består av tre huvudgrupper; kontaktnät, events och 

informations- och publiceringsmöjligheter. 

 

INSTITUTIONELLA RELATIONER  

Denna del av Handelskammarens verksamhet handlar enligt Palmblad om att genom 

institutionella relationer (i samarbete med branschorganisationer, ambassader, lokala 

handelskammare etc.) främja exporten från Spanien till Sverige samt att lyfta fram bilden av 
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Sverige. Vi kommer inte att titta närmare på denna del av Handelskammarens arbete då den inte 

riktar sig direkt till medlemmarna. 

 

KONTAKTNÄT 

Handelskammaren erbjuder sina medlemmar möjligheten att ta del av ett stort nätverk, som 

utgörs av medlemskontakter, diverse officiella organ och institutioner som t ex andra 

Handelskamrar eller ambassader (www.cchs.es). Generalsekreterare Palmblad berättar att då det 

kommer till kontakter och kontaktuppgifter finns det stora skillnader mellan Sverige och 

Spanien. Den utbredda offentlighetsprincipen som finns i Sverige existerar inte i Spanien. Här 

kan Handelskammaren och deras kontaktnät vara till hjälp, då de bland annat erbjuder att 

etablera första kontakten mellan företag där det kan vara svårt för företagen att göra det själva.  

Avsaknaden av offentlighetsprincipen kan innebära att det är nästintill omöjligt att få tillgång till 

just den personen man vill prata med. 

 

EVENTS 

För att främja kontakter mellan länderna och medlemsföretagen inom Handelskammaren 

Madrid, och som ett led i att uppnå sin vision anordnar Handelskammaren varje år ett antal 

aktiviteter och evenemang. Dessa aktiviteter går att utläsa från hemsidan www.cchs.es; 

 

♦ Professionella seminarier anordnas en eller två gånger om året, på dessa kommer 

ofta t ex ekonomer, politiker, professorer, företagare eller finansfolk och talar om aktuella 

ämnen som Handelskammaren tror kan intressera deras medlemmar. Denna aktivitet skall 

ge kunskap och information som medlemmarna kan dra nytta av i sina organisationer. 

♦ När någon av medlemmarna vill göra en företagspresentation ordnas detta av 

Handelskammaren som fungerar som forum för promotion av densamma.  

♦ Luncher/konferenser ordnas en eller två gånger om året och är en av de mer 

representativa aktiviteterna Handelskammaren har, målet är att främja institutionella 

relationer. 

♦ Pris Drottning Kristina av Sverige: ett pris utdelas till två fysiska eller juridiska 

personer som har utmärkt sig i arbetet med att förbättra och utveckla de kommersiella och 

kulturella relationerna mellan Sverige och Spanien. Idén är att uppmärksamma de spansk-
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svenska relationerna.  

♦ För juniormedlemmar anordnas en aktivitet som kallas ”Öppet kväll” ungefär 4 

gånger om året. Det är informella möten på eftermiddagar eller kvällar för att stimulera 

deltagarnas ömsesidiga aktiviteter och kunskaper. Detta är en aktivitet avsedd endast för 

och som en inkörsport för juniormedlemmarna och är till stor del till för 

kontaktbyggande. 

♦ European Business Drink: informellt möte för kontaktbyggande, anordnat av 

Handelskammaren tillsammans med andra EU-staters Handelskamrar i Spanien. 

♦ Fritidsaktiviteter: Sociala aktiviteter för Handelskammarens medlemmar och 

vänner, såsom firande av traditionella svenska högtider, golfturnering och kulturella 

besök. 

 

INFORMATION OCH PUBLICERINGSMÖJLIGHETER 

För att sprida information och erbjuda publiceringsmöjligheter, berättar generalsekreterare 

Palmblad att Handelskammaren främst har två forum; tidningen INFO och hemsidan 

www.cchs.es. 

 

Tidningen INFO 

På hemsidan (www.cchs.es) står det att läsa att Handelskammarens egen tidning INFO 

utkommer fyra gånger per år och ger information om aktuella händelser och nyheter i Sverige 

och Spanien samt om de tillställningar som Handelskammaren anordnar. Den riktar sig till 

företag och privatpersoner aktiva inom svensk-spansk handel och ekonomi, och sänds ut till alla 

medlemmar inklusive vissa andra institutioner. I tidningen har medlemmarna möjlighet att 

annonsera och publicera aktuella affärsmöjligheter, företag som söker samarbetspartner i Sverige 

eller Spanien och vill inleda affärskontakter och nya möjligheter till samarbete. Medlemmarna 

kan även publicera specialerbjudanden som riktar sig till andra medlemmar. 

 

Hemsidan 

På hemsidan www.cchs.es går det att läsa att inom densamme får medlemmarna i 

Handelskammaren information angående kommande evenemang och aktiviteter samt, efter 

personlig inloggning, tillgång till kontaktuppgifter till övriga medlemmar. Medlemmarna kan 
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genom hemsidan marknadsföra sig genom ”banners”. De kan även publicera specialerbjudanden 

för övriga medlemmar. 

 

EXPORTINFORMATION 

Ytterligare en funktion inom Handelskammaren som presenteras på hemsidan www.cchs.es är 

erbjudandet av exportinformation för spanska företag som önskar introducera sig på den svenska 

marknaden, de erbjuder att etablera kontakter till distributörer, importörer och affärspartner. 

Dessutom ordnar de på begäran från medlemmar även utformning av besöksprogram, 

företagspresentationer, översättning samt tolkning. Syftet med alla dessa tjänster är att främja 

exporten till Sverige. 

 

2. RESULTAT AV ENKÄTUNDERSÖKNING  

I denna del av empirikapitlet kommer resultatet av den utförda enkätundersökningen presenteras 

i form av stapeldiagram och text. För varje värderingsdiagram med uträknade medelvärden 

presenteras även ett diagram med varje frågas svarsfrekvens. Det totala antalet medlemmar som 

deltog i undersökningen var, som tidigare nämnts, 101 stycken.  

 

MOTIV TILL INTRÄDE I HANDELSKAMMAREN 
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DIAGRAM 1. Motiv för inträde i Handelskammaren 

På denna första fråga i enkätundersökningen som utreder motivet för medlemmarnas inträde i 
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Handelskammaren kunde respondenterna uppge fler än ett svarsalternativ. Procentsatserna på 

varje fråga i diagrammet är räknat på det totala antalet svarande på enkäten, dvs. 101 stycken. T 

ex, 19,8 % av de 101 respondenterna har svarat ”för att expandera mitt företag”. 40 % av de 

tillfrågade medlemmarna gick med i organisationen på grund av deras koppling till Sverige. 

Andra svarsalternativ som framträder är intresset av att gå med i Handelskammaren för att 

expandera sitt företag och för att lära känna nya människor.  

 

EVENTS 

Svarsfrekvens, deltagande event

40,6% 59,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1
Har ej deltagit

Har deltagit

 
DIAGRAM 2. Svarsfrekvens, deltagande event 

Vad gäller tillställningarna som Handelskammaren anordnar varje år så kan vi se i diagram 2 att 

40,6 % av medlemmarna inte har deltagit under det senaste året i något av de anordnade eventen. 

På frågan om varför de 40,6 % inte hade deltagit svarade 46,3 % av de 40,6 % att det var på 

grund av tidsbrist, 17,1 % av de 40,6 % uppgav anledningen bristande intresse av 

tillställningarna (se bilaga 5, fråga EVESKP2).  
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DIAGRAM 3. Deltagande event 

På fråga event 1 (se bilaga 4) ”under det senaste året, kan ni säga mig vilka events ni har deltagit 
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i” var det möjligt för respondenter att uppge fler än ett svarsalternativ utifall de varit närvarande 

vid fler än ett event, resultatet ser vi ovan i diagram 3. Procentsatserna på varje event i diagram 3 

är räknat på det totala antalet svarande på enkäten, dvs. 101 stycken. T ex har 12,9 % av 101 

respondenter deltagit i den nordiska kvällen. Av de 59,4 % av respondenterna som närvarat vid 

events (se diagram 2), är det 31,6 % av de 59,4 % som endast deltagit vid ett event senaste året, 

och 35 % av de 59,4 % som har deltagit vid två events senaste året. 

 

Bland Handelskammarens events är professionella seminarier de populäraste med 24,8 % 

deltagare, följt av European Business Drink där medlemmarna har möjlighet att få kontakt med 

medlemmar från andra europeiska Handelskamrar. Lika många respondenter har deltagit på 

events relaterade till Drottning Kristina, dvs. 16,8 %.3 Även ”Öppen kväll” som anordnas främst 

för juniormedlemmarna är ett evenemang med samma deltagande som European Business Drink 

och Drottning Kristina.  

 

Värdering event 
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DIAGRAM 4. Svarsfrekvens, värdering event 

                                                 

3 Detta år kan det stora intresset vara influerat av Handelskammarens utgivning av en bok om Drottning Kristina och 
hennes konstsamling. I samband med utgivningen anordnades en officiell tillställning på Pradomuseet i Madrid utan 
kostnad för medlemmarna. 
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Diagram 5. Värdering event 

De medlemmar som har uppgett att de närvarat vid minst ett event under senaste året, 59,4 % av 

101 svarande (se diagram 2), har värderat variabler som är nära förknippade med 

Handelskammarens personal och deras arbete med värderingen 8 eller högre. Dessa variabler 

utgör tidigare information, planering och den uppmärksamhet de ger medlemmarna vid 

tillställningen. De aspekter av events som i detta block fått lägre värdering på medelvärden 

mellan 6,7 och 7,1 är möjligheten att etablera affärskontakter, priset för att delta i 

tillställningarna samt den nya kunskap som seminarierna bidrar till. Vi vill även återigen 

uppmärksamma läsaren på deltagarfrekvensen vid events på 59,4 % och att det är endast dessa 

medlemmar eller färre som utvärderat event (se diagram 4). 

 

På den öppna frågan i enkäten om den tillfrågade hade råd eller förslag angående 

Handelskammarens events var det 19,8 % som hade det. Hälften av dessa 19,8 % nämnde att de 

önskade fler affärsinriktade events, och av de 19,8 % var det 4,9 % som uppgav att de ville ha 

fler informella och billigare events. 
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MAIL 
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DIAGRAM 6. Svarsfrekvens, värdering mail  
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Värderingsskala: 1= mycket dåligt 10=utmärkt

 

DIAGRAM 7. Värdering mail 

96 % av 101 medlemmar svarade att de tar emot mail från Handelskammaren. Båda variablerna 

som har fått värderingar på medelvärden mellan 7,7 och 7,8. Intresset av innehållet är även 

kopplat till informationen inför Handelskammarens evenemang då denna information oftast 

skickas ut på mail.  
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HEMSIDAN 
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DIAGRAM 8. Svarsfrekvens, värdering hemsidan 
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DIAGRAM 9. Värdering hemsidan 

Ungefär hälften av respondenterna, 52,5 % har någon gång besökt Handelskammarens hemsida, 

medan 47,5 % ej har besökt den (se bilaga 5, fråga WEBSKP1). I diagram 8; svarsfrekvens, 

värdering hemsidan har således alla respondenter eller färre någon gång besökt hemsidan 

värderat den. Hemsidans design, klarhet och lätthet att hitta information har värderats till 

medelvärdessiffror på 7,4 till 7,6. Användbarheten av informationen har värderats något lägre, 

6,9. 
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TIDNINGEN INFO 
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DIAGRAM 10. Svarsfrekvens, värdering tidningen INFO 
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DIAGRAM 11. Värdering tidningen INFO 

Av de 101 tillfrågade får 91,1 % Handelskammarens tidning, INFO (se bilaga 5, fråga 

INFSKP1). Att resten inte får den kan bero på att Handelskammaren har haft vissa 

distributionsproblem, något som inte de kan rå för utan felet ligger hos den spanska posten. Det 

som värderas högst med tidningen är dess design och innehållet, med medelvärden på mellan 7,5 

och 7,8. Variabler som fått lägst värderingar i detta block, och även inom hela undersökningen är 

till vilken grad tidningen intresserar medlemmarna som reklamplats och användbarheten av 

informationen inom respondenternas affärsrörelser, de har fått ett medelvärde på 5.  
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INKOMMANDE KOMMUNIKATION 
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DIAGRAM 12. Svarsfrekvens, inkommande kommunikation 
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DIAGRAM 13. Inkommande kommunikation 

Ungefär hälften, 49,5 %, av de 101 medlemmarna som svarade på enkäten har någon gång själva 

satt sig i kontakt med Handelskammaren (se bilaga, fråga 5 INKSKP1), alla dessa har även 

svarat på värderingsvariablerna angående inkommande kommunikation som kan ses i diagram 

12 med svarsfrekvensen av densamma. De respondenterna som har satt sig i kontakt med 

organisationen värderade de olika variablerna till ett medelvärde av 8,1 eller högre vilket vi tyder 

som ett bra betyg på skalan från 1 till 10. 
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TJÄNSTER 
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DIAGRAM 14. Tjänster 

Som diagram 14 beskriver ser vi att majoriteten av respondenterna, 70 – 80 %, hade vetskap om 

att Handelskammaren erbjuder inbjudningar och organisation av events, tidningen INFO samt 

tillgången till hemsidans kontaktdatabas. Mellan ungefär 25 – 40 % kände till att det finns 

reklammöjligheter genom tidningen, kontaktuppgifter samt etablering av kontakter. Övriga 

tjänster som t ex översättning och marknadsundersökningar, var det förhållandevis få, färre än 20 

% av enkätens totala respondenter, som uppgav att de kände till.  

 

Av de 101 respondenterna var det endast 16,8 % som angav att de hade utnyttjat någon tjänst 

förutom tidningen, hemsidan eller närvarande vid events. 29,4 % av dessa 16,8 % organiserade 

ett event tillsammans med Handelskammaren. 17,6 % av de 16,8 % uppgav att de utnyttjat 

reklammöjligheten i tidningen INFO alternativt på hemsidan (se bilaga 5, fråga SERSKP2-b). 

Den mottagna kvaliteten på den nyttjade tjänsten värderades av dessa 16,8 % till ett medelvärde 

på 7,9 (se bilaga 5, fråga SERV1). Detta tyder vi till att medlemmarna som har utnyttjat någon av 

Handelskammarens tjänster är relativt nöjda med utförandet, dock vill vi återigen 

uppmärksamma att få medlemmar har kunskap om diverse tjänster. 

 

Vid den öppna frågan om det var någon slags tjänst som respondenterna dittills saknat var det 

18,8 % av de 101 medlemmarna som svarade på frågan. Utav dessa 18,8 % vad det 52,6 % som 
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uppgav att de ville veta mer om de övriga medlemmarna och öka samarbetet dem emellan. Av de 

18,8 % var det även 15,8 % som sade att de önskade mer information om specifika sektorer. 
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DIAGRAM 15. Svarsfrekvens, värdering medlemsavgift 
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DIAGRAM 16. Värdering medlemsavgift 

Som kan ses i diagram 15 har variablerna där Handelskammarens medlemsavgift har ställts i 

relation till avgiften hos andra föreningar samt andra Handelskammares avgifter har fått väldigt 

låg svarsfrekvens, drygt 80 % av de tillfrågade 101 medlemmarna svarade ej på dessa frågor, 

vilket vi gärna uppmärksamma läsaren på. Dock värderade 89,1 % av de tillfrågade, avgiften i 

relation den nytta de mottar till ett medelvärde på 7,1. 
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STYRELSEN 
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DIAGRAM 17. Svarsfrekvens, värdering styrelse 
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DIAGRAM 18. Värdering styrelse 

Av de 101 respondenterna svarade 40,6 % att de kände till styrelsen och tillika 59,4 % kände inte 

till styrelsen (se bilaga 5, fråga JUNTSKP1). Svarsfrekvensen på värderingsvariablerna angående 

styrelsen, som kan ses i diagram 17, var dock ännu lägre än så. Inte fler än 37 % svarade på 

dessa värderingsvariabler. Alltså av de 40,6 % respondenterna som svarade att de kände till 

styrelsen kunde, eller ville inte alla de 40,6 % värdera variablerna angående styrelsen. Utav de 

som har värderat styrelsen blev medelvärdena mellan 7,2 till 7,9, dock är det viktigt att hålla i 

tanken den låga svarsfrekvensen då man tittar på dessa medelvärden.  
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MEDLEMMARNAS RELATION TILL HANDELSKAMMAREN 
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DIAGRAM 19. Svarsfrekvens, värdering medlemmarnas relation med Handelskammaren 
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DIAGRAM 20. Värdering medlemmarnas relation med Handelskammaren 

I värderingsblocket ”relation med Handelskammaren” har de som svarat (se svarsfrekvens i 

diagram 19 ovan) värderat variablerna; Handelskammaren inger förtroende, lyssnar på sina 

medlemmar och agerar för medlemmarnas intressen med ett medelvärde mellan 7,4 och 7,8. 
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Lägst värderade variabler i detta block blev att Handelskammaren erbjuder möjligheter för 

respondenternas affärsrörelse med ett medelvärde på 5,5 och att organisationen fungerar som en 

del av ambassaden, med medelvärde på 5,8.  
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DIAGRAM 21. Svarsfrekvens, värdering image 
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DIAGRAM 22. Värdering image 
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I detta block rörande Handelskammarens image, är de två variablerna som fått högst medelvärde, 

8,0, Handelskammaren får stöd av viktiga företag samt att de är en aktiv organisation. De två 

variabler som har fått lägst medelvärden är att Handelskammaren representerar spanska 

affärsvärderingar, 6,9, samt att de drar till sig personer med prestige, 7,1.  
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DIAGRAM 23. Svarsfrekvens, värdering nöjdhet 

Värdering nöjdhet

7,4

7,1

7,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Allmän nöjdhet

Nöjdhet förväntningar

Nöjdhet ideal

Värderingsskala: 1=inte alls nöjd 10=helt nöjd
 

DIAGRAM 24. Värdering nöjdhet 

Vad gäller respondenternas nöjdhet med att vara medlemmar i allmänhet blev medelvärdet av de 

tillfrågades värdering av hur nöjda de var som medlemmar 7,4. Något lägre blev medelvärdet om 

de jämförde med de förväntningar de hade på organisationen vid tillfället då de blev medlemmar, 

7,1. I stort sett likadan blev värderingen om de jämförde Svensk-Spanska Handelskammaren 

med vad de skulle anse vara en idealisk Handelskammare, 7,0.  
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FRAMTIDA BETEENDE 
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DIAGRAM 25. Svarsfrekvens, värdering framtida beteende 
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DIAGRAM 26. Värdering framtida beteende 

På variabeln om det var troligt att respondenterna skulle fortsätta som medlemmar inom de 

kommande 12 månaderna uppgav 46,9 % av svarsfrekvensen 97 % att det var mycket troligt med 

ett fortsatt medlemskap, det vill säga värderingen 10. Medelvärdet på samma variabel uppgick 

till 8,6. På frågan om de skulle rekommendera Handelskammaren till andra personer blev 

medelvärdet 7,8. Dock ansågs det inte lika sannolikt bland dem som svarat att de skulle delta mer 

aktivt inom organisationen, medelvärdet på en trolighetsskala från 1 till 10 blev 6,3. 
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MEDLEMMARNAS ANKNYTNING TILL HANDELSKAMMAREN 
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 DIAGRAM 27. Svarsfrekvens, värdering anknytning 

Värdering anknytning

6,8

6,7

6,1

6,8

2,0

4,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Handelskammaren tillför medlemmarna prestige

För mig är det viktigt att upperätthålla en relation
med ambassaden

Handelskammaren skapar affärer för sina
medlemmar

Handelskammaren skapar möjligheter att lära
känna nya människor

Vi är medlemmar då vi tycker det är synd att gå ur

Vi är medlemmar av tradition, eftersom vi är ett
svenskt företag

Värderingsskala: 1=instämmer inte alls 10=instämmer helt

 

DIAGRAM 28. Värdering anknytning 

Vad gäller anledningarna till fortsatt medlemskap i Handelskammaren, har fyra variabler fått 

liknande medelvärden; ”Handelskammaren skapar möjligheter att lära känna nya människor”, 

”Handelskammaren skapar affärer för sina medlemmar”, ”För mig är det viktigt att upprätthålla 

en relation med ambassaden” samt ”Handelskammaren tillför medlemmarna prestige” med 

medelvärden på mellan 6,1 och 6,8. Bland blockets delfrågor ser vi ingen överlägset 

dominerande variabel utifrån vilken vi kan dra slutsatsen är den är mest påverkande för ett 

fortsatt medlemskap inom Handelskammaren. Vad vi kan se är att variabeln ”vi är medlemmar 
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då vi tycker det är synd att gå ur” har värderats lågt, ett medelvärde på 2. 

 

RESPONDENTERNAS FÖRSLAG TILL HANDELSKAMMAREN 

Som avslutning på enkäten fanns det en öppen fråga där det gavs tillfälle för respondenterna att 

ge allmänna råd till Handelskammaren, det var 49,5 % som tog vara på detta tillfälle (se bilaga 5, 

fråga SUGSKP1). Dock är det svårt att se ett mönster från dessa svar, utav de 49,9 % som 

svarade var det 26 % som uppgav att de ville se en klarare affärsvinkling på Handelskammaren 

och låta den sociala biten vara som den är alternativt minska den. Även kom förslaget om att 

lokalisera aktiviteter utanför Madrid, utav de 49,9 % var det 12 % som önskade detta. Resterande 

62 % av de 49,9 % svarande, gav alla väldigt olika förslag utifrån personliga önskningar och 

behov, det var svårt att se en koppling mellan dessa och allmänna förslag till Handelskammaren 

som organisation. 

 

3. EMPIRISKA SLUTSATSER  

Vad som tydligast står klart för oss när vi tittar på resultaten från enkätundersökningen är den i 

Handelskammarens ögon låga medlemsaktiviteten som var en del av anledningen till denna 

undersökning. Det är dryga hälften av medlemmarna som går på de events Handelskammaren 

anordnar vidare uppgav 40 % att de ej hade deltagit i något event. Det är även få av 

medlemmarna som känner till alla organisationens tjänster, majoriteten, 50 % och över, känner 

till fyra av Handelskammarens 17 uppgivna tjänster. Detta tyder på bristfällig kunskap om 

organisationens hela utbud, eller bristande intresse att ta reda på vad den kan erbjuda. På frågan 

om medlemmarna själva har satt sig i kontakt med Handelskammaren, var det endast 49,5 % som 

uppgav att de hade gjort detta. Det är också ungefär hälften av de tillfrågade medlemmarna, 51,5 

%, som uppger att de någon gång besökt hemsidan. Lite lägre värderades användbarheten av 

informationen på hemsidan, vi anser dock inte att användbarheten fick ett extremt lågt omdöme 

(6,9) men då det är sämre än de övriga påvisar det ändå möjlighet till förbättring inom hemsidan. 

De mail som Handelskammaren sänder ut till sina medlemmar fick i undersökningen över 

medelvärdet 7,7 och visar således på att designen av mailen är tillfredsställande liksom att 

innehållet är relativt relevant för medlemmarna. Medlemmarna visade sig ej vara så intresserade 

av varken innehållet i tidningen ur ett affärsmässigt perspektiv eller tidningen som en tänkbar 

reklamplats, båda dessa fick värderingen 5. Vi anser att det är ett ganska låga värde och ser här 
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att tidningen kan förbättras genom att göras mer intressant för medlemmarna vilket kan ha 

resultatet att den även blir mer attraktiv som reklamplats, vilket är viktigt för Handelskammaren 

då reklamintäkterna möjliggör publiceringen av tidningen. Vidare är det endast 37 % som kände 

till styrelsen så pass väl att de kunde utvärdera den.  

 

Vi får här bilden att långt från alla medlemmar har kunskap om organisationen eller utnyttjar den 

och dess tjänster. Dock, det bör kommas ihåg att utvärderingsfrågorna överlag har fått 

medelvärden som ligger på den övre delen av skalan 1 till 10, särskilt personalen och dess 

kunskap som har fått medelvärden som ligger över 8. Detta påvisar att de medlemmar som 

verkligen nyttjar Handelskammarens tjänster och deltar vid tillställningarna är överlag nöjda med 

organisationen. 
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V ANALYS  

I detta kapitel kommer de resultat som framkommit i den empiriska undersökningen att 

analyseras och diskuteras med hjälp av de teorier och verktyg som presenterades i 

referensramen med ett tillskott av egna tolkningar och tankar. Denna analysdiskussion kommer 

att ta sin form utifrån de presenterade frågorna i den inledande problemdiskussionen. Vi 

påminner läsaren om att syftet med denna uppsats är: 

 

”Syftet är att utföra en medlemsundersökning för att utreda hur Handelskammarens medlemmar 

värderar organisationen och dess verksamhet och på så vis få en uppfattning av hur detta kan 

påverka deras framtida medlemskap.” 

 

 

1. VILKA AV HANDELSKAMMARENS TJÄNSTER KÄNNER MEDLEM MARNA 

TILL? 

För att inledningsvis försöka kategorisera och kartlägga Handelskammarens tjänster utifrån 

medlemmarnas medvetenhet av desamma, börjar vi med att titta närmare på Grönroos (2002) 

grundläggande tjänstepaketet. Enligt Arnerup-Cooper & Edvardsson (1998) baserar sig 

tjänstepaketet på en organisations tjänstekoncept, vilket ligger som grundidé för de tjänster 

organisationen sedan erbjuder. I tjänstekonceptet hittar vi även den nytta och de fördelar kunden 

får ut av att konsumera just den organisationens tjänster. 

 

HANDELSKAMMARENS TJÄNSTEKONCEPT 

Vi ser Handelskammarens tjänstekoncept som deras vilja att bidra till en utveckling av 

handelsrelationerna mellan Sverige och Spanien. De har som mål att för medlemsföretagen 

fungera som en länk för att underlätta deras etablering på de respektive svenska och spanska 

marknaderna. De ger sina medlemmar en förutsättning att själva skapa värde, som innefattar nya 

kontakter, sociala som professionella. I Handelskammarens idé med att vara en spindel i nätet ser 

vi Grönroos (2002) resonemang om att den erbjudna tjänsten skall skapa värde för kunden 

genom att underlätta ”lösningen av ett problem”. För att förverkliga och konkretisera detta 

tjänstekoncept erbjuder Handelskammaren diverse olika tjänster. Dessa tjänster presenteras 

nedan i figur 6 med hjälp av Grönroos (2002) modell om det grundläggande tjänstepaketet (se 
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sid. 30 för ursprunglig modell). Vi har gjort vår egen uppdelning av Handelskammarens tjänster i 

grupperna kärntjänster, hjälptjänster samt stödtjänster, bakom varje listad tjänst finns det 

procentantal av enkätundersökningens 101 stycken tillfrågade medlemmar, som uppgav att de 

kände till just den tjänsten. 

 

Stödtjänster 

Reklammöjligheter, 87,1 % 

Rådgivning, 18,8 % 

Marknadsundersökning, 12 % 

Översättning, 12,9 % 

Promotion prod., 11,9 % 

Framtagning info., 9,9 % 

Marketing, 6,9 % 

Mellanhand klienter, 4,0 % 

Hjälptjänster 

Inbjudningar events, 87,1 % 

Tidningen INFO, 87,1 % 

Organisering events, 81,2 % 

Tillgång hemsida 72,3 % 

Kontaktuppgifter, 37,6 % 

Etablering kontakter, 25,7 % 

Exportinformatör, 14,9 % 

Kontakt ambassad, 14,9 % 

Förberedelse besök, 12,9 % 

Kärntjänst 

Kontaktnät 

Information 

 
FIGUR 6. Handelskammarens grundläggande tjänstepaket (Källa: Egen bearbetning av Grönroos modell ”det 

utvidgade tjänsteerbjudandet, 2002, sid. 186) Se sid. 30 i III Referensram i denna uppsats för ursprunglig modell. 

 

HANDELSKAMMARENS GRUNDLÄGGANDE TJÄNSTEPAKET 

Handelskammarens kärntjänster 

För att nå upp till sina mål om bättre kommersiella relationer mellan Sverige och Spanien samt 

för att agera som ett nätverk för sina medlemmar, har Handelskammaren enligt vår mening två, 

vad Grönroos (2002) kallar kärntjänster; kontaktnät och information. Då kärntjänsterna 

förverkligas med hjälptjänsterna och är i sig inte konkreta erbjudna tjänster, tillfrågades inte 

respondenterna i enkätundersökningen om de kände till dessa eller ej. Då det är hjälp- och 

stödtjänsterna som utgör Handelskammarens tjänsteutbud bad vi således medlemmarna uppge 

vilka av dessa de kände till. 

 

Handelskammarens hjälptjänster 

För att underlätta användningen av, och för att överhuvudtaget kunna utnyttja kärntjänsterna, 
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behövs enligt Grönroos (2002) hjälptjänster. De hjälptjänster som behövs för att 

Handelskammarens kärntjänst, kontaktnät skall kunna utnyttjas, består enligt oss av de events 

som anordnas där medlemmarna interagerar med varandra, samt de medlemskontaktuppgifter 

som ligger ute på hemsidan till medlemmarnas förfogande. Även den etablering av kontakter 

som de erbjuder samt kontakter med ambassaden, stödjer deras funktion som kontaktnät. Utan 

dessa kontaktuppgifter eller tillställningar som Handelskammaren anordnar skulle möjligheten 

för medlemmarna att få kontakt vara mindre. Events såsom professionella seminarier, besök 

(studiebesök), exportinformation samt tidningen INFO ser vi som sätt som Handelskammaren 

erbjuder för att underlätta nyttjandet och mottagandet av kärntjänsten information. 

 

Handelskammarens stödtjänster 

Övriga tjänster i Handelskammarens tjänsteutbud såsom reklammöjligheter i både tidning och 

hemsida och de tjänster som Handelskammaren själv sätter inom ramen ”konsultverksamhet” har 

vi grupperat in under stödtjänster. Grönroos (2002) menar att dessa främst syftar till att öka 

tjänstens värde men är egentligen inte nödvändiga för att medlemmarna skall kunna utnyttja 

kärntjänsterna, kontaktnätet och information.  

 

Medlemmarnas kännedom om Handelskammarens tjänstepaket 

Vad som tåls uppmärksammas i figuren är att fler medlemmar känner till hjälptjänsterna än 

stödtjänsterna, med undantag av stödtjänsterna ”reklammöjlighet” och ”rådgivning” som har 

högre procent än vissa av hjälptjänsterna. Det vill säga att Handelskammarens medlemmar bäst 

känner till de tjänster som finns till för att de skall kunna utnyttja kärntjänsterna, vilket i vår 

mening är av större vikt än kännedomen om stödtjänsterna. Dock är det oroväckande att det finns 

tre hjälptjänster, ”exportinformatör”, ”kontakt ambassad” samt ”förberedelse besök” som det 

endast är ca 15 % eller färre av de tillfrågade medlemmarna som känner till. Detta då dessa 

tjänster är viktiga för att nå ut med kärntjänsterna, dock ses möjligen dessa tjänster inte som de 

viktigaste hjälptjänsterna av medlemmarna, alternativt har väldigt få medlemmar haft 

användning av just dessa tjänster och känner inte till dem på grund av det. 

 

Låg kännedom bland medlemmarna gäller generellt bland stödtjänsterna, förutom 

”reklammöjlighet” och ”rådgivning” är det endast 15 % av medlemmarna eller färre som känner 
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till resten av stödtjänsterna. Eftersom stödtjänsterna finns till för att öka värdet för medlemmarna 

och inte för själva konsumtionen av kärntjänsterna innebär detta inte ett lika stort orosmoln som 

medlemmarnas bristande kännedom om hjälptjänsterna, dock kan de, om de utnyttjas, öka värdet 

på medlemskapet i organisationen. Likväl då både hjälp- och stödtjänsterna tillsammans med 

kärntjänsterna utgör tjänstepaketet som skall möta och tillfredställa medlemmarnas behov, är det 

viktigt att de i alla fall vet om tjänsternas existens. Sedan om medlemmarna använder tjänsterna 

eller ej beror ju på var och ens speciella behov. Dock talar procentsiffrorna för att 

Handelskammaren inte fullt ut lyckats förmedla sitt tjänstepaket, vilket i vår mening är en brist 

som Handelskammaren bör åtgärda. Detta då tjänstepaketet, som Grönroos (2002) påtalar, skall 

säkerställa kvaliteten på vad kunden får (teknisk kvalitet). 

  

2. HUR VÄRDERAR MEDLEMMARNA HANDELSKAMMARENS VERKSA MHET? 

För att i detta stycke diskutera och analysera medlemmarnas värderingar av Handelskammarens 

verksamhet, har vi valt att använda oss av, och låta detta stycke formas utifrån, en modell som 

utgörs av en egen bearbetad mix av Grönroos (2002) två modeller; ”det utvidgade 

tjänsteerbjudandet” och ”tjänstekvalitetens två dimensioner”. Även övriga teoretiker tas upp i 

texten där vi ser att de kompletterar Grönroos aspekter. 
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FIGUR 7. Kvalitet (Källa: Egen bearbetning av Grönroos modell ”det utvidgade tjänsteerbjudandet” 2002, sid. 

186, 25 samt Grönroos modell ”Tjänstekvalitetens två dimensioner” 2002, sid. 77) Se sid.30 & 34 i III Referensram 

i denna uppsats för ursprungliga modeller. 

 

TEKNISK KVALITET 

Grönroos (2002) tekniska kvalitet, som syns nere till vänster i figur 7, är kvaliteten på resultatet 

av tjänsten och skall mäta kärntjänsten. I ovanstående stycke klassificerades kontaktnät och 

information som Handelskammarens kärntjänster. I medlemmarnas värderingar kunde vi i 

empirikapitlet se att möjligheter att skapa affärskontakter värderades näst sämst av variablerna 

om events. Möjligheten att lära känna nya människor i det stora hela bedömdes bättre, det är 

också den som i enkäten uppges som en av två främsta anledningarna för anknytning till 

Handelskammaren. Det vi ser är att kontaktbyggandet och kontaktnätet generellt fungerar bättre 

än kontakter som gynnar medlemmarnas affärsliv. Det är i vår mening förändringen av vilken typ 

av kontakter som medlemmarna får genom Handelskammaren som möjligtvis skulle påverka 

medlemmarnas upplevda kvalitet positivt. På enkätens öppna frågor var det en önskan om högre 

affärsinriktning på Handelskammaren som majoriteten av respondenterna angav. Även för 
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kärntjänsten information ser vi att detta är aktuellt, rörande tidningen INFO var det 

reklammöjligheterna och informationens användbarhet för affärerna som utgjorde variablerna 

som värderades sämst inom detta block. Även uppgav vissa respondenter i en öppen fråga att de 

önskade mer information om övriga medlemmar, vilket tyder på att den information som finns 

idag angående medlemmarna kan vara för knapp. Likväl tycker vi att den tekniska kvaliteten 

idag inte visar på några större brister då medlemmarna upplever att de får kontakter och 

information av Handelskammaren. Dock skulle en tydligare fokusering på resultatet affärer i 

kärntjänsten kunna höja denna tekniska kvalitetsdimension. 

 

FUNKTIONELL KVALITET 

Den funktionella kvalitetsdimensionen är enligt Grönroos (2002) hur kunden får en tjänst, den 

mäter tjänsteprocessens kvalitet. Processen delar han in i de tre element som utgör det utvidgade 

tjänsteerbjudandet, de tre delarna som även kan ses omringa den funktionella kvaliteten i figur 7. 

De består av komponenterna: tjänstens tillgänglighet, interaktion med tjänsteföretaget samt 

kundens medverkan. Vi kommer att utifrån dessa tre element analysera Handelskammarens 

kvalitet. För att även försöka nyansera analysen ytterligare tar vi in vissa av Zineldins 

(2006:23:7) fem kvalitetsdimensioner där vi anser att de kompletterar Grönroos (2002) tre 

element av funktionell kvalitet. För att friska upp minnet består de fem kvalitets Q av: Q1 

objektets kvalitet; Q2 processens kvalitet; Q3 infrastrukturens kvalitet; Q4 interaktionens kvalitet 

samt tjänsteprocessen Q5 atmosfärens kvalitet. 

 

Tjänstens tillgänglighet 

Hur tillgänglig en kund upplever en tjänst beror enligt Grönroos (2002) på bland annat 

personalen och dess kunskaper. Som vi såg i empirikapitlet var personalen bland de variabler 

som värderades allra högst. Att medlemmarna anser att personalen tar sig tid och har förmåga att 

svara på deras frågor visar enligt oss på att Handelskammarens sekretariat bidrar till att 

organisationen och dess tjänster blir lättillgängliga för medlemmarna. Övriga faktorer som 

Grönroos (2002) tar upp som avgörande delar i en tjänsts tillgänglighet är utseende på 

serviceställen och utrustning samt informationsteknik. I vår enkät fick lokaler, design på både 

hemsida och tidningen INFO liksom design av mail vad vi anser som bra värderingar som inte 

visar på några större kvalitetsbrister. Zineldin (2006:23:7) utvecklar serviceställenas utseende till 
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en egen kvalitetsdimension, atmosfärens kvalitet, Q5. Handelskammarens events anordnas oftast 

i prestigefyllda lokaler som t ex finare hotell eller i vissa av de större medlemsföretagens lokaler, 

vilket skänker det där lilla extra till atmosfären. Vi tycker medlemmarnas värdering av 

tillgängligheten på Handelskammarens tjänster ger en bild av att kvaliteten av denna del av 

tjänsteprocessen är godtagbar. 

 

Interaktion med tjänsteföretaget 

Hur samverkan med andra människor och tekniska resurser påverkar hur kunder upplever 

tjänsteprocessen medverkar enligt Grönroos (2002) till deras uppfattning om den funktionella 

kvaliteten. Han tar upp faktorer som personalens beteende och samspel med hemsidor på 

Internet. Zineldin (2006:23:7) tar i sin kvalitetsdimension Q3, infrastrukturens kvalitet, upp 

attityder och motivation som betydelsefulla för kundens upplevelse. Vi instämmer i teorin och 

tror att personal och samverkan har stor betydelse för kvalitet och medlemmarnas värdering av 

en tjänst eller en Handelskammare då det ofta är personalen som är ansiktet utåt och dem som 

medlemmarna kommer i kontakt med. Variabeln ”Handelskammarens personals 

uppmärksamhet” fick högst medelvärde (8,8) inom värderingsblocket av events samt 

värderingsblockat rörande inkommande kommunikation är det block som i genomsnitt fått högst 

medelvärden i enkätresultaten, detta tyder vi som att Handelskammarens medlemmar ser positivt 

på personalens beteende gentemot medlemmarna. Genom deras värderingar drar vi slutsatsen att 

de känner sig uppmärksammade och att personalen dedicerar dem tid och engagemang. Att 

medlemmarna känner att Handelskammaren lyssnar på dem och agerar för deras intressen tolkar 

vi som att personalens attityd bidrar till medlemmarnas kvalitetsupplevelse. Zineldin (2006:23:7) 

tar i denna dimension även in teknologi, vilket motsvarar Grönroos (2002) interaktion med 

tekniska resurser. Medlemmarnas värdering får oss också att tro att de ser det som lätt att hitta 

den information se söker på hemsidan och att mail som skickas ut har ett innehåll som intresserar 

dem vilket enligt oss indikerar att även dessa är faktorer som bidrar på ett positivt sätt till 

medlemmarnas kvalitetsupplevelse. 

 

Grönroos (2002) tar upp samspelet med andra kunder som en del i interaktionen mellan kund och 

tjänsteföretag. Även Zineldin (2006:23:7) tar upp det som en aspekt i Q4, interaktionskvalitet, 

där han pratar om socialt utbyte. I enkätundersökningen fick variablerna ”möjligheten att lära 
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känna nya medlemmar” och att ”Handelskammaren skapar networking” medelvärden på mellan 

7 – 7,5. Dessa medelvärden är inte bland de bästa inom undersökningen och vi tror absolut att 

Handelskammaren skulle gynnas ifall dessa värderades högre eftersom samspelet mellan 

medlemmarna är en viktig aspekt som höjer upplevelsen av kvalitet. En av anledningarna till 

varför sådana variabler ej värderades högre och likaså påverkar samspelet mellan medlemmarna 

negativt kan vara den låga medlemsaktivitet som Handelskammaren själv uppger och som vi ser 

främst i att 40 % av medlemmarna inte har deltagit i något event under året. Fler deltagande hade 

möjligtvis kunnat öka det sociala utbytet medlemmarna emellan då fler aktörer hade deltagit. 

 

Zineldins (2006:23:7) interaktionskvalitet tar även upp två aspekter som inte ingår i Grönroos 

(2002) interaktion; informationsutbyte och ekonomiskt utbyte. Vad gäller informationsutbytet så 

ser vi att det förekommer mest i form av den information som ligger ute på hemsidan och som 

medlemmarna kan ta del av, dock tycker de inte att den är så användbar av deras värdering att 

döma. Detsamma gäller för tidningen INFO, vilken har fått bland de sämsta värderingarna inom 

undersökningen och har ej värderats som speciellt användbar. Vi tror att detta bidrar till en 

sänkning av kvalitetsupplevelsen av verksamheten, eftersom vi ser information som en del av 

Handelskammarens kärntjänster. 

 

Vad gäller det ekonomiska utbytet såg vi i enkätundersökningens resultat att Handelskammarens 

medlemmar inte verkar ha några större invändningar mot medlemsavgiften, men att sedan 

avgiften för att gå på specifika event tillhör de variabler som fått lite lägre värdering. På enkätens 

öppna frågor framkom också önskemål om att Handelskammaren borde erbjuda mindre formella 

och billigare aktiviteter som komplement. För oss visar detta på att det finns delar av det 

ekonomiska utbytet som kan förbättras genom att fler alternativ erbjuds. Eftersom 

Handelskammaren har sådant brett spann av olika medlemskategorier gäller det att hålla allas 

olika önskemål och monetära förutsättningar i tanken. 

 

Kundens medverkan 

Grönroos (2002) menar på att kundens villighet att medverka i tjänsteprocessen är ett sätt för 

dem att själva kunna påverka tjänstekvaliteten. För Handelskammaren är det avgörande att 

medlemmarna själva närvarar eftersom det är just de som, bland annat, utgör det kontaktnät som 
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är en av organisationens kärntjänster. Detta innebär att om Handelskammaren skall lyckas 

förverkliga en av sina kärntjänster, kontaktnätet, måste medlemmarna medverka och uppfylla sin 

del i just detta nät. Återigen ser vi att Handelskammarens låga medlemsaktivitet kan ha en 

negativ effekt på kvaliteten, om medlemmarna ej medverkar kan det försämra Handelskammaren 

tjänster. Även det faktum att ungefär hälften av medlemmarna ej har besökt hemsidan visar på 

lågt deltagande i tjänsten och därmed vad som skulle kunna vara en försämring av tjänsten 

eftersom mycket information ligger ute på hemsidan. 

 

IMAGE 

Även image har en del i figur 7 ovan och påverkar således medlemmarnas upplevda kvalitet. 

Gummesson (2002) tar bland image upp att personligheter eller företagsnamn kan fungera som 

symboler för en organisation. Handelskammarens medlemmar värderade att organisationen hade 

stöd av viktiga företag högst tillsammans med att det var en aktiv organisation och att de har 

prestige. Enligt Gummesson (2002) skulle då medlemsföretagen bidra till den bild som finns av 

Handelskammaren och det blir viktigt att behålla dem. Vi ser här en styrka inom 

Handelskammaren då t ex deras styrelse utgörs av image-höjande personligheter då många av 

dessa har höga befattningar inom stora företag. Ett problem vi ser här är att det endast var 37 % 

eller färre som ansåg sig känna till styrelsen tillräckligt för att kunna utvärdera den. Vi tror att en 

synligare styrelse skulle kunna bidra till att förbättra Handelskammarens image. Grönroos (2002) 

tar upp image som en faktor som kan påverka den upplevda kvaliteten, bra image kan få 

kunderna att förbise med mindre problem i tjänstekvaliteten. Då Handelskammaren har delar 

inom verksamheten som anses som prestigefyllt kan denna fungera som det imagefilter Grönroos 

(2002) talar om. Den imagevariabel som värderades lägst var i vilken omfattning 

Handelskammaren representerade spanska affärsvärderingar, detta är något organisationen kan 

jobba vidare på, då de är en Svensk-Spansk Handelskammare och även de spanska 

medlemmarna vill kunna ”känna sig hemma”. 

 

FÖRVÄNTNINGAR OCH VERKLIGHET 

För att slutligen knyta ihop påsen om figur 7 så börjar och slutar figuren i förväntad och upplevd 

kvalitet. Medlemmarna går med i Handelskammaren med redan existerade förväntningar om den 

kvalitet de kommer att erhålla. Hur deras erfarenheter av verksamheten sedan lever upp till dessa 
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förväntningar resulterar i deras upplevda kvalitet. Om vi jämför vad medlemmarna värderar högt 

inom Handelskammaren med de motiv som de uppgav låg till grund för sitt medlemskap, kan vi 

ana de önskningar och förväntningar de hade på organisationen, och senare avgöra om dessa har 

uppfyllts. Med stöd av Grönroos (2002) och Blomquist et al. (2004) antar vi att deras upplevelse 

av kvaliteten med verksamheten påverkas utifrån om dessa förväntningar uppfyllts eller ej. 

Respondenternas främsta motiv till ett medlemskap i Svensk-Spanska Handelskammaren var att 

de redan hade en relation till Sverige samt att de ville utöka sin affärsverksamhet. När vi tittar på 

medlemmarnas anledning till fortsatt medlemskap, deras anknytning till organisationen, har 

variabeln ”att Handelskammaren skapar affärsmöjligheter” fått lägre värdering än, bland annat 

anledningarna: prestige, relation med ambassaden och möjligheterna att lära känna nya 

människor. Det vill säga att även om affärer var ett av skälet att gå med i Handelskammaren så är 

det inte det främsta skälet till att medlemmarna fortsätter. Detta tyder vi som att deras inledande 

förväntningar inte helt har uppfyllts. Ytterligare en indikation på detta kan vara att 

medlemmarnas värdering av deras nöjdhet jämfört med deras förväntningar är lägre än den 

allmänna nöjdheten. Detta skulle enligt Grönroos (2002) och Blomquist et al. (2004) försämra 

medlemmarnas värdering av kvaliteten. Vi ser dock inte detta i någon större omfattning eftersom 

medlemmarnas allmänna nöjdhet som nämnts ovan är högre, deras ej uppfyllda förväntningar 

verkar alltså inte ha påverkat allmänna nöjdheten alltför negativt. Nu vet vi ju dock inte hur 

nöjda de hade varit om deras förväntningar hade uppfyllts. 

 

3. VAD INNEBÄR MEDLEMMARNAS TILLFREDSSTÄLLELSE FÖR DERAS 

FRAMTIDA BETEENDE INOM HANDELSKAMMAREN?  

För att diskutera och analysera hur medlemmarnas värdering av Handelskammarens verksamhet 

påverkar deras framtida beteende ser vi till Barroso Castro & Martín Armario (1999) som pratar 

om ett samband mellan kvalitet, kundtillfredsställelse och framtida beteende; som kan mynna ut i 

lojalitet. Egan (2001) menar bland annat att upprepat användande av tjänsten är en av essenserna 

av lojalitet, vidare påpekar Faullant et al. (2008:18:2) att en positiv word-of-mouth är en viktig 

del i lojalitet för att generera nya kunder. Dessa är påpekanden som talade emot att 

Handelskammaren skulle ha lojala medlemmar på grund av den höga medlemsomsättningen, 

som påvisar att många lämnar organisationen, liksom den låga aktiviteten. 
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Finns det då någon likhet i det teoretikerna påtalar som lojalitet och vår studie om 

Handelskammarens medlemmar? Det samband mellan kvalitet, kundtillfredsställelse och 

framtida beteende som Barroso Castro & Martín Armario (1999) talar om, går detta även att 

utläsa från resultaten i vår undersökning om hur medlemmarna värderar verksamheten, deras 

nöjdhet och deras intentioner för framtida beteende? 

 

Undersökningens övergripande värderingar av verksamheten tycker vi i det stora hela utgör en 

positiv bild av Handelskammaren. Medlemmarnas allmänna nöjdhet på 7,4 tycker vi till viss del 

bekräftar denna positiva bild, vi anser inte att värderingen 7,4 är tillräckligt låg för att fullt ut 

förklara Handelskammarens underliggande problem av hög medlemsomsättning och inaktivitet. 

Dock är värderingen inte heller tillräckligt hög för att inte kunna säga att en del av förklaringen 

för den höga medlemsomsättningen ligger här. Vi vill uppmärksamma att kopplingen mellan hög 

medlemsomsättning och medlemstillfredsställelse inte är helt tydlig för oss författare av denna 

studie. Eller om vi ens kan göra en sådan koppling utifrån det underlag som vi har tillhanda, då 

det kan vara helt andra faktorer som påverkar medlemsomsättningen, detta anser vi endast kunna 

få kunskap om genom att tillfråga före detta medlemmar om deras anledningar till avslutat 

medlemskap. 

 

Vi ser också, genom medlemmarnas framförda intentioner för framtiden och med stöd av 

teorierna, tecken på lojalitet hos medlemmarna då troligheten att de skulle rekommendera 

medlemskap till andra personer till medelvärdet 7,8 liksom troligheten för att de stannar inom 

organisationen fick ett i vår mening ett högt medelvärde på 8,6. Å andra sidan fick variabeln om 

medlemmarna trodde att de skulle vara aktivare och delta mer inom organisationen sämst 

värdering inom blocket ”framtida beteende” (medelvärde 6,3). Detta skulle kunna ses som ett 

tecken på sämre lojalitet om vi refererar till vad Egan (2001) nämner, nämligen återupprepad 

användning av tjänsten är tecken på lojalitet – om vi här likställer det med återupprepat 

deltagande i events och utnyttjande av tjänster. I Handelskammarens fall påvisar detta den redan, 

av Handelskammaren, uppmärksammade låga medlemsaktiviteten. De två mest nämnda 

indikationerna i enkätundersökningen till inaktiviteten är tidsbrist och ointresse från 

medlemmarnas sida, självklart kan fler anledningar ligga till grund för den låga 

medlemsaktiviteten som ej fått tillfälle att framkomma i denna studie. 
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VI SLUTSATS 

Detta avslutande kapitel sammanför de slutsatser som har kommit fram genom resonemanget i 

analysen. Vi bidrar även med egna spekulationer inom ämnesområdet samt rekommendationer 

för vår uppdragsgivare. 

 

 

I medlemsundersökningen framkom att Handelskammarens medlemmar har tillfredsställande 

kännedom om framförallt organisationens hjälptjänster, dock är de ej lika väl insatta i de 

stödtjänster som organisationen erbjuder. De känner alltså till de tjänster som behövs för att 

komma åt själva essensen av vad Handelskammaren erbjuder, kontaktnät och information. Efter 

utförd studie tycker vi att Handelskammaren bör informera sina medlemmar bättre om vilka 

tjänster de erbjuder eftersom en del av dem i dagsläget är näst intill okända för en stor del av 

medlemmarna. Vi tror att större kännedom om dessa kan bidra till att öka medlemmarnas värde 

med organisationen. Ett bra sätt för Handelskammaren att kommunicera med sina medlemmar 

tror vi kan vara genom extern marknadsföring, men även att de gör sitt tjänsteerbjudande 

tydligare i tidningen INFO och hemsidan. De kan även under de organiserade events ta tillfället i 

akt att även framhäva sig själva och påpeka vad mer de kan erbjuda sina medlemmar. 

 

Medlemmarnas värdering av Handelskammarens verksamhet visade på att organisationen bör ta 

till vara på sin personal och deras kunskaper då dessa är uppskattade av medlemmarna. En aspekt 

som framkom var en antydan om önskan av en tydligare affärsinriktning av verksamheten. Vissa 

av medlemmarna uppgav även en önskan om mer kunskap om de övriga medlemmarna liksom 

högre samspel mellan medlemmarna. Detta är något som Handelskammaren kan jobba mer 

aktivt på; att öka aktiviteterna i vilka medlemmarna interagerar mer, och även här anordna 

aktiviteter som har en tydligare affärsinriktning. Då medlemmarna i större utsträckning agerar 

mer aktivt skapar de genom detta större deltagande även ett större värde för sig själva. 

 

Medlemsundersökningens resultat visade på att respondenterna till stor del uppger sig ha 

intentionen att fortsätta sitt medlemskap inom Handelskammaren, samtidigt som de verkar vara 

nöjda med att inte delta mer aktivt i verksamheten. Vad detta beror på kan vi inte uttala oss 

säkert om, det kan bero på tidsbrist eller lågt intresse av de tillställningar och tjänster som 
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Handelskammaren erbjuder idag. Lika osäkert uttalar vi oss om den höga medlemsomsättningen, 

en del av den kan dock bero på det som påtalats angående önskningar om en påtagligare 

affärsinriktning av verksamheten. Medlemmar som förväntat sig detta men inte upplevt att de fått 

det, kan självklart komma att lämna organisationen. Ett tydligare affärsperspektiv kanske även 

kan få fler av de existerande inaktiva medlemmarna att delta mer om de ser en ökad nytta med 

Handelskammaren. 
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VII FORTSATTA STUDIER 

 

 

Om Handelskammaren väljer att genomföra förändringar eller utveckla sin verksamhet så vore 

det intressant att efter en tid utföra ytterligare en medlemsundersökning för att se hur dessa 

ändringar påverkat medlemmarnas uppfattning om Handelskammaren. Då vi i denna studie 

endast undersökt nuvarande medlemmar så vore det intressant att utvidga undersökningen till att 

omfatta även tidigare medlemmar och deras anledningar till att avsluta medlemskapet och 

tillvidare vilka deras behov var, för att på så sätt få en bredare bild av eventuell missnöjdhet med 

organisationen. Ytterligare en aspekt som hade varit intressant att titta på är att parallellt 

undersöka andra Handelskamrar och deras tjänsteutbud för att se vad som vanligtvis förväntas av 

en sådan här typ av organisation. 
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BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE ORIGINAL PÅ SPANSKA 
 
Guión entrevista 
 
¿Son/han sido miembros de otras Cámaras de Comercio? 
¿Cúal fue el motivo por el que se hicieron socios de la Cámara de Comercio hispano-sueca? 
 
Página web 
Información eventos, agendas de eventos 
Últimas noticias 
Zona de socio (información de otros miembros) 
Publicidad 
Lista de servicios 
Oportunidades y ofertas de negocio 
 
Revista INFO 
Información actual de Suecia y España 
Publicidad 
Información de los socios 
Idioma – español / sueco 
 
Eventos 
Desayunos y almuerzos 
Seminarios profesionales 
Noche abierta 
European business drink 
Eventos sociales / lúdicos – p.ej. torneo de golf 
Visitas culturales 
 
Servicios 
Apoyo comercial - asesoramiento - investigación de mercado, establecimiento de contactos, 
traducción, interpretación 
Red de contactos, networking 
Servicios personalizados- marketing directo, organización de presentación de empresas, 
Publicidad (en la página web y en la revista) 
Publicar oportunidades de negocio (en la página web) 
Atención al cliente- llamadas, información, mailings 
 
Ventajas de ser socio/ por qué soy socio? / otros temas 
Relación 
Grupo de pertenencia 
Inercia 
Imagen 
La cuota 
La junta directiva 
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BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE ÖVERSATT TILL SVENSKA 
 
Intervjuguide 
 
Har ni varit medlemmar i andra handelskamrar? 
Vilket var motivet för att ni gick med som medlemmar i Svensk-Spanska Handelskammaren? 
 
Hemsida 
Information angående events, agenda för events 
Nyheter 
Medlemssidor (information om övriga medlemmar) 
Publicitet 
Tjänster 
Affärsmöjligheter och erbjudanden 
 
Tidningen INFO 
Aktuell information angående Sverige och Spanien  
Publicitet 
Information om medlemmarna 
Språket – svenska/spanska 
 
Events 
Frukostar och lunchar 
Seminarier 
”Öppen kväll” 
European business drink 
Sociala/fritidsaktiviteter t ex golfturnering 
Kulturella events 
 
Tjänster 
Kommersielltstöd, rådgivning, marknadsundersökning, etablering av kontakter, översättning, 
tolkning 
Kontaktnät, networking 
Personifierade tjänster, direkt marknadsföring, företagspresentationer, publicitet 
(hemsida+tidning) 
Publicering av affärsmöjligheter (hemsidan) 
Medlemsbetjäning – telefonsamtal, information, mail 
 
Fördelar med att vara medlem/varför är jag/vi medlemmar? Andra teman 
Relationer 
Grupptillhörighet 
Av tradition 
Handelskammarens image 
Medlemsavgift 
Styrelse 
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BILAGA 3 – ENKÄT ORIGINAL PÅ SPANSKA 

Buenos días/tardes, soy _____________ y llamo de parte de la CCHS. Quiero confirmar con Vd. que hace unos días recibió una 
comunicación escrita por parte de la CCHS, informándoles que en breve nos pondríamos en contacto con Vd. con el fin de 
poder realizarle una encuesta. En estos momentos estamos realizando un estudio de satisfacción para recoger la valoración 
de los socios acerca del funcionamiento de la Cámara. Entonces, ¿tendría la bondad de dedicarnos aproximadamente 15 
minutos?  
   
 ¿Qué tipo de socio es ?  
1 Superprotector 

2 Protector 
No preguntar-
rellenar con  

3 Empresa datos de la  
4 Particular cámara 
5 Junior  
6 Honor  
   
   

motivos 
¿Sería tan amable de decirme cuáles fueron los motivos por los que se hicieron/hizo socio/socios de la 
CCHS? (No leer alternativas, se puede anotar más de una opción) 

1 Para ampliar mi negocio  
2 Para tener acceso a su base de datos  
3 Porque quería conocer a un socio específico  
4 Porque tengo relación con Suecia  
5 Porque quería conocer a Suecia o a suecos  
6 Por recomendación  
7 Para conocer a gente nueva  
8 Para establecer relaciones con la Junta Directiva  
9 Para establecer relaciónes con la Embajada  
10 Para buscar trabajo  
 Otras 1  
 Ns / Nc  
   

EVENTOS  
   

Ahora vamos a hacerle algunas preguntas sobre los eventos que organiza la CCHS. Con eventos hacemos referencia a 
diversas actividades como los seminarios, almuerzos, torneo de golf, desayunos 
   

EVESKP1 En el último año, ¿me podría decir a qué eventos ha / han asistido Vd.?  
1 Noche abierta  
2 Almuerzos con ponencia  
3 European Business Drink   
4 Eventos Reina Cristina  
5 Torneo de Golf  
6 Seminarios profesionales  
7 Presentación de socio  
8 Comida navideña  
9 Eventos culturales (visitas a museos)   
10 Noche nórdica  
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11 No he asistido a ninguno  
pasar a 
EVESKP2 

 Otras 1  

 Ns / Nc 
pasar a 
EVESKP2 

   

EVESKP2 ¿Podría Vd. decirme cuál ha sido el motivo por el que no ha / han asistido a ningún evento?  
1 Falta de tiempo  
2 Los demás asistentes / no conozco a gente nueva   
3 El contenido no interesante  
4 Horario no me convenie  
 Otras 1  
   

Pensando en los eventos a los que ha / han asistido en el último año, en las siguientes preguntas le vamos a pedir su 
valoración. Le voy a pedir su valoración en una escala de 1 a 10, en la que 1 significa muy mal y 10 significa excelente. ¿Cómo 
valora Vd.? 
   
EVE1 La información previa al evento  
EVE2 La variedad de eventos que organiza la CCHS  
EVE3 La franja horario de los eventos  
EVE4 La organización por parte del personal de la CCHS  
EVE5 Las instalaciones donde se celebran los eventos  
EVE6 La atención del personal de la CCHS  
EVE7 La posibilidad de hacer contactos de negocio  
EVE8 La posibilidad de conocer gente nueva  
EVE9 El interés del contenido de los seminarios y ponencias  
EVE10 Hasta qué punto los seminarios y ponencias le aportan conocimiento nuevo 
EVE11 El precio para asistir al evento  
EVE12 La calidad de la comida  
   

EVESKP3 ¿Tiene Vd. alguna surgerencia para actividades futuras que no han sido recogidas? 
 Ninguna  
 Otras 1  
 Otras 2  
 Ns/Nc  
   

COMUNICACIÓN  

Ahora centremos nuestra atencion en los canales de comunicación de la CCHS con sus socios. Hacemos referencia a la 
revista, la pagina web, atención telefónica y correo electrónico. 

CORREO ELECTRÓNICO 
   
COMSKP1 ¿Es Vd. quíen recibe los correos electrónicos de la CCHS?  
1 Sí pasar a COM1 

2 No  
pasar a 
WEBSKP1 

 Ns/Nc  
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Con respecto a los correos electrónicos que recibe Vd. de la CCHS, en las siguientes preguntas le vamos a pedir su valoración 
¿Cómo valora Vd.? 
   
COM1 El interés de la información que recibe  

COM2 El diseño de los correos 

   

PÁGINA WEB   
   
WEBSKP1 La CCHS dispone de página web, ¿ha visitado Vd. alguna vez esta página? 
1 Sí pasar a WEB1 

2 No  
pasar a 
INFSKP1 

 Ns/Nc  
   

Pensando en la última ocasión que visitó Vd. la página web de la CCHS, en las siguientes preguntas le vamos a pedir su 
valoración ¿cómo valora Vd.? 
   
WEB1 La facilidad para encontrar lo que busca en la página  web de la CCHS  
WEB2 La claridad de la información de la página web de la CCHS  

WEB3 El diseño de la pagina web de la CCHS  
WEB4 La utilidad de la página web de la CCHS  
   

REVISTA INFO  
   
INFSKP1 La CCHS publica cuatro veces al año la revista INFO, ¿recibe Vd. la revista? 
1 Sí pasar a INF1 

2 No  
pasar a 
INCSKP1 

 Ns/Nc  
   

Ahora piense Vd. en la revista INFO, en las siguientes preguntas le vamos a pedir su valoración en una escala de 1 al 10, en la 
que 1 significa muy mal y 10 significa excelente. ¿Cómo valora Vd.? 
   
INF1 El diseño de la revista  

INF2 El interés del contenido de la revista INFO  
INF3 El equilibrio entre el contenido de negocio y el contenido social   
INF4 Hasta que punto la revista INFO representa a todos los socios  
INF5 La utilidad de la información para mi negocio  
INF6 Hasta qué punto la revista INFO le interesa como espacio de publicidad  
   

INCOMING COMUNICATION  
   

INCSKP1 

Siguiendo con el tema de las vias de comunicación, ahora nos centraremos en la 
comunicación de los socios hacia la CCHS. ¿Ha contactado Vd.  alguna vez con la 
CCHS?  

1 Sí pasar a INC1 

2 No  
pasar a 
SERSKP1 
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 Ns/Nc  
   

Pensando en las veces en las que se ha puesto en contacto con la CCHS, en las siguientes preguntas le vamos a pedir su 
valoración con respecto a esta occasión, en una escala de 1 al 10, en la que 1 significa muy mal y 10 significa excelente. 

¿Cómo valora Vd.? 
INC1 La atención de la persona que le atiende el teléfono  
INC2 La capacidad de dar respuesta a su asunto  
INC3 El tiempo que le dedica a su asunto  
INC4 Los conocimientos de la persona para atender su asunto  
   

SERVICIOS 

SERSKP1 La CCHS ofrece distintos servicios ¿sería Vd. tan amable de decir cuales conoce? 
1 Invitaciones a eventos  
2 La revista INFO  
3 Aceso a la web/base de datos   
4 Servicios de asesorameinto   
5 Elaboracion de informes / estudios de mercado   
6 Consultoría de Marketing  
7 Organización de eventos  
8 Publicidad en la revista/WEB  
9 Interlocutor " por un fee me mandan clientes"  
10 Servicios de contactos con la embajada  
11 Información de exportacion   
12 Estudios de mercado  
13 Datos de contacto  
14 Promoción de producto  
15 Establecimiento de contacto  
16 Traducciones  
17 Preparación de visitas  
 otras 1  
 otras 2  
 Ns / Nc  
   

SERSKP2 
¿Alguna vez ha / han solicitado algún servicio a la CCHS aparte de la revista INFO, la 
página web o participación en los eventos?  

1 Sí 
pasar a 
SERSKP2-a 

Cuál?   

2 No  
pasar a 
SERSKP3 

 Ns / Nc  
   
 Y ¿como valora Vd.? ( de 1-10)   
SER1 La calidad del servicio que solicitó  
   
SERSKP3 ¿Hay algun servicio que echa de menos?   
1 Sí  
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Cuál?   
2 No   
 Ns/Nc  
   

CUOTAS 
Ahora piense en la cuota que paga / pagan como socio de la CCHS, ¿cómo valora Vd.? 
   
CUO1 La cuota en relación a los beneficios que recibe  
CUO2 La cuota en relación a la de otras Cámaras de Comercio  
CUO3 La cuota en relación a la de otras Asociaciones  
   

JUNTA DIRECTIVA  
JUNTSKP1 ¿Conoce Vd. la Junta Directiva de la CCHS ?  
1 Sí pasar a JUNT1 
2 No  pasar a REL1 
 Ns / Nc pasar a REL1 
   

 En las siguientes preguntas sobre la Junta Directiva  le vamos a pedir su valoración en una escala de uno a diez,  en la que 1 
significa que no está para nada de acuerdo y 10 significa que está totalmente de acuerdo, ¿cómo valora Vd.?: 
   
JUNT1 La Junta Directiva de la CCHS es un órgano competente  

JUNT2 La Junta Directiva de la CCHS inspira confianza a los socios  
JUNT3 La Junta Directiva de la CCHS es accesible  
JUNT4 La Junta Directiva de la CCHS toma parte activa en la gestión de la Cámara 

 
RELACIÓN CON EL SOCIO  

Ahora nos gustaría saber sus valoraciones con respecto a la relación entre la CCHS y sus socios, y en este sentido y en una 
escala de uno a diez, en la que 1 significa que no está para nada de acuerdo y 10 significa que está totalmente de acuerdo, 
¿cómo valora Vd.?: 
REL1 La CCHS es un interlocutor válido para oportunidades de negocio entre los socios 
REL2 La CCHS es un consultor interesante para los socios   
REL3 La CCHS funciona como parte de la embajada   
REL4 La CCHS actua por los intereses de los socios  
REL5 La CCHS ofrece oportunidades para mi negocio  
REL6 Con la CCHS existe una relación cercana  
REL7 Con la CCHS existe una relación de mutuo beneficio  
REL8 La CCHS es una cámara que escucha a sus socios  
REL9 La CCHS es una cámara que inspira confianza  
REL10 La CCHS crea  redes /networking   
   

IMAGEN  

Nos gustaría saber sus valoraciones globales de la CCHS, y en este sentido y en una escala de uno a diez, en la que 1 significa 
que no está para nada de acuerdo y 10 significa que está totalmente de acuerdo, ¿cómo valora Vd.?: 
IMA1 La CCHS tiene una probada experiencia en las relaciones comerciales hispano-suecas 
IMA2 La CCHS tiene prestigio  
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IMA3 La CCHS es una organización activa  
IMA4 La CCHS representa valores empresariales suecos  
IMA5 La CCHS representa valores empresariales españoles  
IMA6 La CCHS representa valores culturales suecos  
IMA7 La CCHS representa valores culturales españoles  
IMA8 La CCHS tiene apoyo por empresas importantes  
IMA9 La CCHS tiene relaciones importantes con instituciones y organismos oficiales 
IMA10 La CCHS tiene capacidad para atraer personalidades con prestigio  
   

SATISFACCIÓN 

Ahora que hemos cubierto un gran número de aspectos querríamos pedirle la valoración de su satisfacción general con la 
CCHS. 

SAT1  
En una escala de uno a diez en la que 1 significa nada satisfecho y 10 significa completamente 
satisfecho, ¿cómo valoraría su satisfacción general? 

SATISFACCIÓN 
GENERAL 

SAT2 

Y de forma general desde que Vd. es / son socios de la CCHS, ¿hasta qué punto ha cumplido la 
CCHS con las expectativas que Vd. tenía? La escala es de uno a diez, en la que 1 significa que 
no ha cumplido para nada con sus expectativas y 10 significa que ha sobrepasado sus 
expectativas. 

SATISFACCIÓN 
EXPECTATIVAS 

SAT3 

Imagínese una Cámara de Comercio ideal en todos los aspectos, ¿cómo de cerca o lejos está 
la CCHS de este ideal? Valore en una escala de uno a diez, en la que 1 significa que está muy 
lejos del ideal y 10 significa que está muy cerca del ideal. 

SATISFACCIÓN 
IDEAL 

   
COMPORTAMIENTOS FUTUROS 

Para ir terminando, nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre sus relaciones futuras con la CCHS. 
   

COM1 

Pensando en el futuro, con qué probabilidad seguirá Vd.siendo socio de la CCHS dentro de 
doce meses? Valore en una escala de uno a diez, en la que 1 significa que  no es nada 
probable que siga y 10 significa que es muy probable que siga PERMANECER 

COM2 

En el futuro, diría Vd. que participará de forma más activa dentro de la CCHS? En esta 
pregunta, 1 significa que probablemente no participaría más y 10 significa que probablemente sí 
participaría más 

PACTICIPAR 
MÁS 

COM3 

¿Con qué probabilidad recomendaría Vd. los servicios de la CCHS a un compañero de negocio 
o conocido? Valore, por favor en una escala de uno al diez, en la que 1 significa que 
probablemente no recomendaría y 10 significa que probablemte recomendaría RECOMENDAR 

   
INPUT 

Con respecto a la vinculación que mantiene / n  con la CCHS, y en este sentido en una escala de 1 a 10, en la que 1 significa 
que no está para nada de acuerdo y 10 significa que está totalmente de acuerdo. ¿Hasta que punto diría Vd. que está de 
acuerdo con las las siguientes frases:  
   
INP1 La CCHS aporta prestigio a los socios  
INP2 Para mi es importante mantener una relación con la Embajada  
INP3 Genera negocio para sus socios  
INP4 Crea oportunidades de conocer gente nueva   
INP5 Somos socios por que nos da pena darnos de baja  
INP6 Somos socios por tradicion, somos una empresa sueca   
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SUGERENCIAS 

SUGSKP1 ¿Desea realizar alguna sugerencia o comentario que le ayude a la CCHS  ?  
1 Ninguna  
 Otras 1  
 Otras 2  
 Ns/Nc  
   

AUTORIZACIÓN 

AUTOSKP1 

Como le indicamos al comienzo de la entrevista, el objetivo de la misma es recoger la valoración de los 
socios de la CCHS. Para ello, ¿nos daría su autorización para que comuniquemos sus respuestas a la 
CCHS con el objetivo de poder realizar un tratamiento personalizado de sus valoraciones, y satisfacer así 
sus necesidades como socio? 

1 Sí  
2 No  
   

DESPEDIDA 
Hemos terminado la entrevista. Muchas gracias por su valiosa colaboración. Buenos días / tardes. 
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BILAGA 4 – ENKÄT ÖVERSATT TILL SVENSKA 

Hej, mitt namn är _____ och jag ringer för Svensk-Spanska Handelskammarens räkning. Jag vill försäkra mig om att Ni för 
några dagar sedan mottog ett e-mail från Kammaren, i vilket det stod att inom kort skulle vi kontakta Er för att genomföra en 
enkätundersökning. Just nu håller vi på med en undersökning gällande kundnöjdhet för att samla in medlemmarnas åsikter 
om Handelskammaren och dess funktioner. Skulle Ni vara så vänlig att ge oss 15-20 minuter av Er tid för att utföra denna 
enkät? 
   
 Vilken typ av medlemskap innehar Ni? 
1 Stödjande medlem 2 

Frågas ej. Uppgifter tas från HK's 
medlemsregister 

2 Stödjande medlem 1  
3 Företag  
4 Privatmedlem  
5 Juniormedlem  
6 Hedersmedlem  
   
   

motiv 
Kan ni vara vänlig att berätta på grund av vilka motiv Ni blev medlem i Svensk-Spanska Handelskammaren? 
(läs ej alternativ, fler än ett alternativ kan väljas) 

1 För att expandera mitt företag  
2 För att få tillgång till deras databas av kontaktuppgifter  
3 För att jag ville lära känna en speciell medlem  
4 För att jag har relation till Sverige  
5 För att jag ville få bättre kunskap om Sverige eller svenskar  
6 Jag blev rekomenderad att gå med  
7 För att lära känna nya människor  
8 För att etablera kontakt med styrelsen  
9 För att etablera kontakt med ambassaden  
10 För att söka arbete  
 Annat 1  
 Vet ej  
   

EVENTS 
   

Nu kommer vi ställa några frågor angående de events som Handelskammaren anordnar. Med events refererar vi till diverse 
aktiviteter så som till exempel seminarier, luncher, golf turneringar, frukostar 
   

event 1 Under det senaste året, kan Ni säga mig vilka i events Ni har deltagit? 
1 "Öppen kväll"  
2 Konferenslunch  
3 European Business Drink  
4 Drottning Kristina tillställningar  
5 Golfturnering  
6 Seminarier  
7 Företagspresentation  
8 Julbord  
9 Kulturella events (t ex museumbesök)  
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10 Nordisk kväll  
11 Har ej deltagit i någon gå till event2 
 Annat 1  
 Vet ej gå till event2 
   

event2 Kan Ni säga mig varför Ni ej har deltagit i något event?  
1 Har ej haft tid  
2 På grund av de övriga deltagande  
3 Innehållet har ej varit intressant  
4 Tidpunkten har ej varit passande  
 Annat 1  
   

Med tanke på de events Ni har tagit del av under det senaste året, följande frågor ber vi Er värdera utifrån en skala från 1 till 
10, där 1 betyder mycket dåligt och 10 betyder utmärkt. Hur värderar Ni…? 
   
event01 Tidigare information angående eventet  
event02 Varietet av de events som Handelskammaren organiserar  
event03 Tidpunkter för events  
event04 Planering och utförande av eventet av Handelskammarens personal  
event05 Lokaler i vilka eventsen tar plats  
event06 Handelskammarens personals uppmärksamhet  
event07 Möjligheten att etablera affärskontakter  
event08 Möjligheten att lära känna nya personer  
event09 Intresset av innehållet av seminarier och konferenser  
event10 Till vilken grad seminarierna och konferenserna gav ny kunskap  
event11 Priset för att deltaga i eventet  
event12 Kvaliteten på den serverade maten  
   

event3 
Har Ni några tips om framtida aktiviteter som ännu ej blivit utförda av 
Handelskammaren?  

 Inga  
 Annat 1  
 Annat 2  
 Vet ej  
   

KOMMUNIKATION 

Nu gå vi över på de kommunikationskanaler Handelskammaren använder för att nå sina medlemmar. Vi refererar till 
tidningen INFO, hemsidan, telefonbetjäning och e-mail 

E-MAIL 
   
komm1 Är det Ni som mottager de e-mail som Handelskammaren skickar ut?  
1 Ja gå till komm01 
2 Nej gå till web1 
 Vet ej  
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Angående de e-mail Ni mottager från Handelskammaren, ber vi Er att värdera, fortfarande utifrån en skala från 1 till 10, 
följande frågor… 
   
komm01 Hur pass intressant är informationen Ni mottager  
komm02 E-mailens design  
   

HEMSIDA 
   

web1 Har Ni någonsin besökt Handelskammarens hemsida?  

1 Ja gå till web01 

2 Nej gå till info1 

 Vet ej  

   

Med sista gången Ni besökte hemsidan i tanken, i följande frågor vill vi återigen be Er om er värdering. Hur värderar Ni…? 
   
web01 Enkelheten att hitta det Ni sökte på hemsidan  
web02 Informationens klarhet på hemsidan  

web03 Hemsidans design  

web04 Hemsidans användbarhet  

   
TIDNINGEN INFO 

   
info1 Handelskammaren publicerar tidningen INFO 4 gånger om året, mottager Ni tidningen? 
1 Ja gå till info01 
2 Nej gå till inc1 
 Vet ej  
   

Tänk nu på tidiningen INFO, i följande frågor kommer vi ber om Er värdering utifrån en skala från 1 till 10, där 1 betyder 
mycket dåligt och 10 betyder utmärkt. Hur värderar Ni…? 
   
info01 Tidiningens design  

info02 Intresset av innehållet i tidningen  
info03 Balansen mellan affärsinnehåll och socialt innehåll i tidningen  
info04 Till vilken grad tidningen representerar alla medlemmar  
info05 Informationens användbarhet för min affärsrörelse  
info06 Till vilken grad tidningen intresserar Er som reklam plats  
   

INKOMMANDE KOMMUNIKATION 
   

inc1 

Vi fortsätter med temat kommunikation, men nu går vi över på den 
kontakt som medlemmarna tar med Kammaren. Har Ni någongång 
kontaktat Handelskammaren?  

1 Ja gå till ink01 
2 Nej gå till tjänst1 
 Vet ej  
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Om ni tänker på de gånger Ni har kontaktat Kammaren, i följande frågor kommer vi be om Er värdering 

angående dessa tillfällen. Utifrån en skala från 1 till 10, hur värderar Ni…? 
   
inc01 Den betjäning Ni mottog från personen som Ni talade med  
inc02 Förmågan att ge Er svar på Er fråga  
inc03 Tiden som dedikerades till Er fråga  
inc04 Kunskapen som personen Ni talade med besatt angående det berörda temat 
   

TJÄNSTER 

tjänst1 Handelskammaren erbjuder olika tjänster, skulle Ni kunna säga mig vilka Ni känner till? 
1 Inbjudningar till events  
2 Tidningen INFO  
3 Tillgång till hemsidan/ kontaktdatanätet  
4 Rådgivning  
5 Framtagning av information / marknadsundersökningar  
6 Marketing konsulttjänster  
7 Organisering av events  
8 Reklammöjligheter i tidningen/hemsidan  
9 Mellanhand "för en avgift letar de upp nya klienter"  
10 Mellanhand för kontakter med ambassaden  
11 Exportinformatör  
12 Marknadsundersökningar  
13 Kontaktuppgifter  
12 Marknadsföring av produkter  
13 Etablerar kontakter  
14 Översättning  
15 Förbereder besök / studiebesök  
 Annat 1  
 Annat 2  
 vet ej  
   

tjänst2 
Har Ni nångång utnyttjat någon av Handelskammarens tjänster, förutom 
tidningen INFO, hemsidan eller deltagandet i events?  

1 Ja gå till tjänst01 
Vilken?   
2 Nej gå till tjänst03 
 Vet ej  
   
 Och hur värderar Ni…? (från 1 till 10)  
tjänst01 Den mottagna kvaliteten på den nyttjade tjänsten?  
   
tjänst03 Finns det någon tjänst Ni saknar? I så fall vilken?  
1 Ja  
vilken?   
2 Nej  
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 Vet ej  
   

MEDLEMSAVGIFT 
Tänk nu på den medlemsavgift Ni betalar för att vara medlem i Handelskammaren, hur värderar Ni…? 
   
avg01 Avgiften i relation till den nytta ni mottager  
avg02 Avgiften i relation till avgiften hos andra Handelskammare  
avg03 Avgiften i relation till avgiften hos andra föreningar  
   

STYRELSE 
styrelse1 Känner Ni till Handelskammarens styrelse?  
1 Ja gå till styrelse01 
2 Nej gå till rel1 
 Vet ej gå till rel1 
   

I följande frågor relaterade till styrelsen kommer vi be Er om Er värdering utifrån en skala från 1 till 10, i vilken 1 betyder att ni 
inte alls instämmer och 10 betyder att ni instämmer helt och hållet med följande meningar. Hur värderar Ni…? 
   
styrelse01 Handelskammarens styrelse är ett kompetent organ  

styrelse02 Handelskammarens styrelse inger förtroende för medlemmarna  
styrelse03 Handelskammarens styrelse är tillgänglig  
styrelse04 Handelskammarens styrelse utgör en aktiv del i styrandet av Kammaren  

   
RELATIONEN MED MEDLEMMARNA 

Nu skulle vi vilja veta Era värderingar angående relationen mellan Handelskammaren och dess medlemmar. Utifrån en skala 
från 1 till 10 där 1 betyder att Ni inte alls instämmer och 10 betyder att Ni instämmer helt med förljande påståenden. Hur 
värderar Ni...? 
rel01 Handelskammaren är en mellanhand för affärsmöjligheter mellan medlemmar 
rel02 Handelskammaren utgör en intressant konsult för medlemmarna  
rel03 Handelskammaren fungerar som en del av ambassaden  
rel04 Handelskammaren agerar för medlemmarnas intressen  
rel05 Handelskammaren erbjuder möjligheter för min affärsrörelse  
rel06 Med Handelskammaren existerar en nära relation  
rel07 Med Handelskammaren existerar ömsesidig nytta  
rel08 Handelskammaren lyssnar på sina medlemmar  
rel09 Handelskammaren är en kammare som inger förtroende för medlemmarna 
rel10 Handelskammaren skapar networking  
   

IMAGE 

Vi skulle vilja veta Era övergripande värderingar av Handelskammaren, och utifrån en skala från 1 till 10, i vilken 1 betyder att 
Ni inte alls instämmer och 10 betyder att Ni instämmer helt och hållet med följande meningar. Hur värderar Ni…? 
image01 Handelskammaren har en beprövad erfarenhet av svensk-spanska affärsrelationer 
image02 Handelskammaren innehar prestige  
image03 Handelskammaren är en aktiv organisation  
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image04 Handelskammaren representerar svenska affärsvärderingar  
image05 Handelskammaren representerar spanska affärsvärderingar  
image06 Handelskammaren representerar svenska kulturella värderingar  
image07 Handelskammaren representerar spanska kulturella värderingar  
image08 Handelskammaren får stöd av viktiga företag  
image09 Handelskammaren innehar viktiga förhållanden med officiella institutioner och organ 
image10 Handelskammaren drar till sig personligheter med prestige  
   

NÖJDHET 

Nu när vi har täckt ett stort antal aspekter vill vi be om Er värdering angående allmänna nöjdhet med Handelskammaren 

nöjd1 
Utifrån en skala från 1 till 10, där 1 betyder inte alls nöjd och 10 betyder helt 
och hållet nöjd, hur värderar Ni er allmänna belåtenhet?  

nöjd2 

Från en allmän synpunkt från dess Ni blev medlem i Handelskammaren, till 
vilken grad har Kammaren uppfylt de förväntningar Ni hade? Utifrån en skala 
från 1 till 10, där 1 betyder att Era förväntningar inte alls har uppfylts och 10 
betyder att Era förväntningar har överträffats.  

nöjd3 

Tänk Er nu en idealisk Handelskammare, hur nära eller långt ifrån är Svensk-
Spanska Handelskammaren från detta ideal? Värdera utifrån en skala från 1 
till 10, där 1 betyder mycket långt ifrån och 10 betyder mycket nära idealet.  

   
FRAMTIDA BETEENDE 

Avslutningsvis skulle vi vilja ställa ett par frågor angående Er framtida relation till Handelskammaren 
   

framtid1 

Med tanke på framtiden, med vilken sannolikhet kommer Ni fortsätta som medlem av Handelskammaren inom de 
kommande 12 månaderna? Värdera utifrån en skala från 1 till 10, där 1 betyder att ett fortsatt medlemskap inte alls är 
troligt, och 10 betyder att ett fortsatt medlemskap är mycket troligt. 

framtid2 

I framtiden, skulle Ni säga att Ni kommer deltaga mer aktivt inom 
Handelskammaren? I denna fråga betyder 1 troligtvis inte ett mer aktivt 
deltagande och 10 betyder troligtvis ett mer aktivt deltagande  

framtid3 

Med vilken sannolikhet skulle Ni rekommendera Handelskammaren till en 
affärsbekant eller bekant? Var vänlig att värdera utifrån en skala från 1 till 10, 
där 1 betyder att Ni sannolikt ej skulle rekommendera Kammaren och 10 
betyder att ni sannolikt skulle rekommendera den.  

   
INPUT 

Med hänseende till den anknytning Ni har med Handelskammaren, utifrån en skala från 1 till 10, där 1 betyder att Ni inte alls 
instämmer och 10 betyder att Ni instämmer helt och hållet. Till vilken gräns skulle Ni säga att Ni instämmer med följande 
meningar: 
   
input1 Handelskammaren tillför medlemmarna prestige  
input2 För mig är det viktigt att upperätthålla en relation med ambassaden  
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input3 Handelskammaren skapar affärer för sina medlemmar  
input4 Handelskammaren skapar möjligheter att lära känna nya människor  
input5 Vi är medlemmar då vi tycker det är synd att gå ur  
input6 Vi är medlemmar av tradition, eftersom vi är ett svenskt företag  
   

FÖRSLAG 
förslag1 Önskar Ni ge något förslag eller kommentarer som skulle hjälpa Handelskammaren? 
1 Inget  
 Annat 1  
 Annat 2  
 Vet ej  
   

MEDGIVANDE 

medgivande1 

Som vi berättade i början av denna enkät, är målet av densamme att samla in medlemmarnas värderingar 
angående Handelskammaren. På grund av detta, ger Ni oss ert medgivande att vi för vidare Era svar till 
Handelskammaren med målet att kunna analysera och behandla era värderingar, så att Era behov i egenskap 
av medlem kan bli tillfredsställda? 

1 Ja  
2 Nej  
   

AVSLUT 
Då har vi fullbordat enkäten. Många tack för Ert värdefulla deltagande. Hej då. 
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BILAGA 5 – SAMMANSTÄLLNING AV STATISTIK, SVARSFREKVENS & MEDELTAL 
  Antal 

Vilken typ av medlemskap innehar Ni?  

DEMSKP1 Stödjande medlem 2 8 

 Stödjande medlem 1 1 

 Företag 59 

 Privatmedlem 19 

 Juniormedlem 14 

  101 

DEMSKP2 

Kan Ni vara vänlig att berätta på grund av vilka 
motiv Ni blev medlem i Svensk-Spanska 
Handelskammaren? 

 För att expandera mitt företag 19,8% 

 
För att få tillgång till deras databas av 
kontaktuppgifter 10,9% 

 
För att jag ville lära känna en speciell 
medlem 4,0% 

 För att jag har relation till Sverige 39,6% 

 
För att jag ville få bättre kunskap om 
Sverige eller svenskar 8,9% 

 Jag blev rekomenderad att gå med 6,9% 

 För att lära känna nya människor 13,9% 

 För att etablera kontakt med styrelsen 0,0% 

 För att etablera kontakt med ambassaden 0,0% 

 För att söka arbete 2,0% 

 Annat 1 37,6% 

 Vet ej  8,9% 

EVESKP1 
Under det senaste året, kan Ni säga mig i vilka 
events Ni har deltagit? 

 "Öppen kväll"  

 Ja 16,8% 

 Nej 39,6% 

   

 Konferenslunch  

 Ja 11,9% 

 Nej 44,6% 

   

 European Business Drink   

 Ja 17,8% 

 Nej 38,6% 

   

 Drottning Kristina tillställningar  

 Ja 16,8% 

 Nej 39,6% 

   

 Golfturnering  

 Ja 9,9% 

 Nej 46,5% 

   

 Seminarier  

 Ja 25,7% 

 Nej 30,7% 

   

 Företagspresentation  

 Ja 9,9% 

 Nej 44,6% 

   

 Julbord  

 Ja 9,9% 

 Nej 46,5% 

   

 Kulturella event (t ex museibesök)  

 Ja 11,9% 

 Nej 44,6% 

   

 Nordisk kväll  

 Ja 13,9% 

 Nej 42,6% 

   

 har ej deltagit i någon 40,6% 

 Annat 1 12,9% 

 Vet ej 0,0% 

   
Kan Ni säga mig varför Ni ej har deltagit i något 
event? 

EVESKP2 Har ej haft tid 46,3% 

 På grund av de övriga deltagande 2,4% 

 Innehållet har ej varit intressant 17,1% 

 Tidpunkten har ej varit passande 7,3% 

 Annat 1 51,2% 

   

EVE1 Tidigare information angående eventet Antal 

 1 0 

 2 0 

 3 0 

 4 0 

 5 3 

 6 2 

 7 8 

 8 25 

 9 12 

 10 9 

 vet ej 1 
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 antal svarande 60 

 medelvärde 8,2 

EVE2 
Varietet av de events som Handelskammaren 
organiserar 

 1 0 

 2 0 

 3 0 

 4 0 

 5 2 

 6 6 

 7 16 

 8 14 

 9 8 

 10 5 

 vet ej 4 

 antal svarande 55 

 medelvärde 7,5 

EVE3 Tidpunkter för events  

 1 1 

 2 0 

 3 1 

 4 1 

 5 4 

 6 4 

 7 14 

 8 14 

 9 12 

 10 5 

 vet ej 4 

 antal svarande 60 

 medelvärde 7,5 

EVE4 
Planering och utförande av eventet av 
Handelskammarens personal  

 1 0 

 2 0 

 3 0 

 4 0 

 5 1 

 6 1 

 7 4 

 8 24 

 9 19 

 10 9 

 vet ej 2 

 antal svarande 60 

 medelvärde 8,5 

EVE5 Lokaler i vilka eventsen tar plats  

 1 0 

 2 0 

 3 0 

 4 0 

 5 2 

 6 2 

 7 10 

 8 25 

 9 14 

 10 4 

 vet ej 3 

 antal svarande 60 

 medelvärde 8,0 

EVE6 
Handelskammarens personals 
uppmärksamhet  

 1 0 

 2 0 

 3 0 

 4 0 

 5 0 

 6 0 

 7 5 

 8 16 

 9 21 

 10 15 

 vet ej 3 

 antal svarande 60 

 medelvärde 8,8 

EVE7 Möjligheten att etablera affärskontakter  

 1 0 

 2 1 

 3 1 

 4 2 

 5 8 

 6 7 

 7 13 

 8 12 

 9 8 

 10 1 

 vet ej 7 

 antal svarande 60 

 medelvärde 6,9 

EVE8 Möjligheten att lära känna nya personer 

 1 0 

 2 1 

 3 0 

 4 2 
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 5 2 

 6 6 

 7 17 

 8 15 

 9 10 

 10 5 

 vet ej 2 

 antal svarande 60 

 medelvärde 7,5 

EVE9 
Intresset av innehållet av seminarier 
och konferenser  

 1 0 

 2 0 

 3 0 

 4 0 

 5 3 

 6 11 

 7 12 

 8 11 

 9 5 

 10 1 

 vet ej 16 

 antal svarande 59 

 medelvärde 7,3 

EVE10 
Till vilken grad seminarierna och 
konferenserna gav ny kunskap  

 1 0 

 2 0 

 3 0 

 4 1 

 5 5 

 6 7 

 7 10 

 8 10 

 9 5 

 10 1 

 vet ej 20 

 antal svarande 59 

 medelvärde 7,1 

EVE11 Priset för att deltaga i eventet  

 1 0 

 2 0 

 3 1 

 4 4 

 5 9 

 6 10 

 7 10 

 8 10 

 9 4 

 10 4 

 vet ej 5 

 eventet kostade ingenting 3 

 antal svarande 60 

 medelvärde 6,7 

EVE12 Kvaliteten på den serverade maten  

 1 0 

 2 1 

 3 0 

 4 1 

 5 1 

 6 5 

 7 14 

 8 14 

 9 7 

 10 1 

 vet ej 6 

 serverades ej mat 10 

 antal svarande 60 

 medelvärde 7,4 

EVESKP3 
Har Ni några tips om framtida aktiviteter som 
ännu ej blivit utförda av Handelskammaren? 

 Inga 51,5% 

 Annat 33,7% 

 Vet ej 14,9% 

   

 Kommunikation  

COMSKP1 
Är det Ni som mottager de e-mail som 
Handelskammaren skickar ut?  

 Ja 96,0% 

 Nej 4,0% 

 Vet ej 0,0% 

   

COM1 
Hur pass intressant är informationen Ni 
mottager  

 1 1 

 2 0 

 3 1 

 4 2 

 5 3 

 6 7 

 7 27 

 8 25 

 9 20 

 10 11 
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 vet ej 0 

 antal svarande 97 

 medelvärde 7,7 

COM2 E-mailens design  

 1 0 

 2 0 

 3 0 

 4 1 

 5 2 

 6 7 

 7 25 

 8 29 

 9 21 

 10 7 

 vet ej 0 

 antal svarande 92 

 medelvärde 7,8 

WEBSKP1 
Har Ni någonsin besökt Handelskammarens 
hemsida? 

 Ja 52,5% 

 Nej 47,5% 

 Vet ej 0 

   

WEB1 
Enkelheten att hitta det Ni sökte på 
hemsidan  

 1 0 

 2 0 

 3 0 

 4 0 

 5 4 

 6 5 

 7 13 

 8 16 

 9 7 

 10 0 

 vet ej 8 

 antal svarande 53 

 medelvärde 7,4 

WEB2 Informationens klarhet på hemsidan  

 1 0 

 2 0 

 3 0 

 4 0 

 5 0 

 6 8 

 7 11 

 8 16 

 9 8 

 10 1 

 vet ej 9 

 antal svarande 53 

 medelvärde 7,6 

WEB3 Hemsidans design  

 1 0 

 2 0 

 3 0 

 4 1 

 5 3 

 6 3 

 7 15 

 8 15 

 9 6 

 10 2 

 vet ej 8 

 antal svarande 53 

 medelvärde 7,5 

WEB4 Hemsidans användbarhet  

 1 0 

 2 0 

 3 2 

 4 0 

 5 6 

 6 8 

 7 12 

 8 11 

 9 7 

 10 0 

 vet ej 6 

 antal svarande 52 

 medelvärde 6,9 

INFSKP1 
Handelskammaren publicerar tidningen INFO 4 
gånger om året, mottager Ni tidningen? 

 Ja 91,1% 

 Nej 8,9% 

 Vet ej 0,0% 

   

INF1 Tidiningens design  

 1 0 

 2 0 

 3 1 

 4 1 

 5 2 

 6 7 

 7 22 

 8 26 
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 9 19 

 10 9 

 vet ej 4 

 antal svarande 91 

 medelvärde 7,8 

INF2 Intresset av innehållet i tidningen  

 1 0 

 2 1 

 3 1 

 4 0 

 5 4 

 6 14 

 7 20 

 8 24 

 9 15 

 10 7 

 vet ej 5 

 antal svarande 91 

 medelvärde 7,5 

INF3 
Balansen mellan affärsinnehåll och 
socialt innehåll i tidningen  

 1 0 

 2 0 

 3 2 

 4 1 

 5 6 

 6 10 

 7 19 

 8 25 

 9 15 

 10 6 

 vet ej 6 

 antal svarande 90 

 medelvärde 7,5 

INF4 
Till vilken grad tidningen representerar alla 
medlemmar 

 1 1 

 2 2 

 3 3 

 4 3 

 5 11 

 6 11 

 7 14 

 8 16 

 9 6 

 10 4 

 vet ej 19 

 antal svarande 90 

 medelvärde 6,6 

INF5 
Informationens användbarhet för min 
affärsrörelse  

 1 7 

 2 1 

 3 6 

 4 6 

 5 29 

 6 13 

 7 11 

 8 12 

 9 2 

 10 1 

 vet ej 12 

 antal svarande 100 

 medelvärde 5 

INF6 
Till vilken grad tidningen intresserar Er som 
reklam plats 

 1 17 

 2 3 

 3 9 

 4 2 

 5 17 

 6 4 

 7 9 

 8 7 

 9 2 

 10 5 

 vet ej 15 

 antal svarande 90 

 medelvärde 5 

INCSKP1 

Vi fortsätter med temat kommunikation, men nu 
går vi över på den kontakt som medlemmarna tar 
med Kammaren. Har Ni någongång satt Er i 
kontakt med Handelskammaren? 

 Ja 49,5% 

 Nej 50,5% 

 Vet ej 0,0% 

   

INC1 
Den betjäning Ni mottog från personen som Ni 
talade med 

 1 1 

 2 0 

 3 0 

 4 0 

 5 1 

 6 2 

 7 4 
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 8 15 

 9 14 

 10 12 

 vet ej 1 

 antal svarande 50 

 medelvärde 8,4 

INC2 Förmågan att ge Er svar på Er fråga  

 1 1 

 2 0 

 3 1 

 4 0 

 5 0 

 6 4 

 7 3 

 8 15 

 9 14 

 10 10 

 vet ej 2 

 antal svarande 50 

 medelvärde 8,2 

INC3 Tiden som dedikerades till Er fråga  

 1 1 

 2 0 

 3 0 

 4 0 

 5 0 

 6 3 

 7 5 

 8 17 

 9 16 

 10 7 

 vet ej 1 

 antal svarande 50 

 medelvärde 8,2 

INC4 

Kunskapen som personen Ni talade 
med besatt angående det berörda 
temat  

 1 1 

 2 0 

 3 0 

 4 0 

 5 1 

 6 4 

 7 6 

 8 15 

 9 15 

 10 6 

 vet ej 2 

 antal svarande 50 

 medelvärde 8,1 

Medvetenhet tjänster  

SERSKP1 Inbjudningar till events  

 Ja 87,1% 

 Nej 12,9% 

    

 Tidningen INFO  

 Ja 87,1% 

 Nej 12,9% 

    

 Tillgång till hemsidan/ kontaktdatanätet  

 Ja 72,3% 

 Nej 27,7% 

    

 Rådgivning  

 Ja 18,8% 

 Nej 81,2% 

    

 
Framtagning av information / 
marknadsundersökningar  

 Ja 9,9% 

 Nej 90,1% 

    

 Marketing konsulttjänster  

 Ja 6,9% 

 Nej 93,1% 

    

 Organisering av events  

 Ja 81,2% 

 Nej 18,8% 

    

 Reklammöjligheter i tidningen/hemsidan  

 Ja 29,7% 

 Nej 70,3% 

    

 
Mellanhand "för en avgift letar de upp nya 
klienter"  

 Ja 4,0% 

 Nej 96,0% 

    

 
Mellanhand för kontakter med 
ambassaden  

 Ja 14,9% 

 Nej 85,1% 

    

 Exportinformatör  
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 Ja 14,9% 

 Nej 85,1% 

   

 Marknadsundersökningar  

 Ja 12,9% 

 Nej 87,1% 

    

 Kontaktuppgifter  

 Ja 37,6% 

 Nej 62,4% 

    

 Marknadsföring av produkter  

 Ja 11,9% 

 Nej 88,1% 

    

 Etablerar kontakter  

 Ja 25,7% 

 Nej 74,3% 

    

 Översättning  

 Ja 12,9% 

 Nej 87,1% 

    

 Förbereder besök / studiebesök  

 Ja 12,9% 

 Nej 87,1% 

    

 Annat 5,9% 

 Vet ej 0,0% 

SERSKP2 

Har Ni nångång utnyttjat någon av 
Handelskammarens tjänster? Förutom tidningen 
INFO, hemsidan eller deltagandet i events. 

 Ja 16,8% 

 Nej 79,2% 

 Vet ej 4,0% 

   

 Vilken?  

Inbjudningar till events 5,9% 

SERSKP2-b Tidningen INFO 11,8% 

 Tillgång till hemsidan/ kontaktdatanätet 5,9% 

 Rådgivning 0,0% 

 
Framtagning av information / 
marknadsundersökningar 5,9% 

 Marketing konsulttjänster 0,0% 

 Organisering av events 29,4% 

 Reklammöjligheter i tidningen/hemsidan 17,6% 

 Mellanhand "för en avgift letar de upp nya 0,0% 

klienter" 

 
Mellanhand för kontakter med 
ambassaden 0,0% 

 Exportinformatör 5,9% 

 Marknadsundersökningar 5,9% 

 Kontaktuppgifter 11,8% 

 Marknadsföring av produkter 5,9% 

 Etablerar kontakter 11,8% 

 Översättning 5,9% 

 Förbereder besök / studiebesök 11,8% 

 Annat 23,5% 

 Vet ej 0 

   

SERV1 
Den mottagna kvaliteten på den 
nyttjade tjänsten?  

 1 0 

 2 0 

 3 1 

 4 0 

 5 1 

 6 1 

 7 1 

 8 5 

 9 3 

 10 3 

 antal svarade 15 

 medelvärde 7,9 
Finns det någon tjänst Ni saknar? I så 
fall vilken?  

SERVSKP3 Ja 17,8% 

 Nej 64,4% 

 Vet ej 17,8% 

Vilken?  SERVSKP3
b Annat 18,8% 

 Vet ej 2,0% 

   

COU1 Avgiften i relation till den nytta ni mottager 

 1 1 

 2 1 

 3 1 

 4 2 

 5 12 

 6 15 

 7 22 

 8 18 

 9 5 

 10 13 

 vet inte 11 
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 antal svarande 90 

 Medelvärde 7,08 

COU2 
Avgiften i relation till avgiften hos andra 
Handelskammare 

 1 0 

 2 0 

 3 1 

 4 0 

 5 3 

 6 1 

 7 5 

 8 5 

 9 2 

 10 3 

 vet ej 81 

 antal svarande 20 

 medelvärde 7,35 

COU3 
Avgiften i relation till avgiften hos 
andra föreningar  

 1 0 

 2 0 

 3 1 

 4 1 

 5 3 

 6 2 

 7 3 

 8 3 

 9 3 

 10 2 

 vet ej 83 

 antal svarande 18 

 Medelvärde 7 
Känner Ni till Handelskammarens 
styrelse?  

JUNTSKP1 ja 40,6% 

 nej 59,4% 

 vet ej 0,0% 

   
Handelskammarens styrelse är ett 
kompetent organ  

JUNT 1 1 0 

 2 0 

 3 0 

 4 0 

 5 1 

 6 4 

 7 8 

 8 14 

 9 5 

 10 4 

 vet ej 6 

 antal svarande 36 

 Medelvärde 7,83 

JUNT2 
Handelskammarens styrelse inger 
förtroende för medlemmarna  

 1 0 

 2 0 

 3 1 

 4 0 

 5 1 

 6 1 

 7 8 

 8 16 

 9 7 

 10 3 

 vet ej 5 

 antal svarande 37 

 Medelvärde 7,86 

JUNT3 Handelskammarens styrelse är tillgänglig 

 1 0 

 2 0 

 3 2 

 4 1 

 5 0 

 6 0 

 7 6 

 8 13 

 9 3 

 10 3 

 vet ej 14 

 antal svarande 28 

 Medelvärde 7,61 

JUNT4 
Handelskammarens styrelse utgör en 
aktiv del i styrandet av Kammaren  

 1 0 

 2 1 

 3 0 

 4 1 

 5 3 

 6 2 

 7 5 

 8 11 

 9 4 

 10 1 

 vet ej 14 

 antal svarande 28 
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 Medelvärde 7,21 

REL1 
Handelskammaren är en mellanhand för 
affärsmöjligheter mellan medlemmar 

 1 1 

 2 2 

 3 1 

 4 2 

 5 10 

 6 15 

 7 24 

 8 25 

 9 8 

 10 6 

 vet ej 7 

 antal svarande 94 

 Medelvärde 6,98 

REL2 
Handelskammaren utgör en intressant 
konsult för medlemmarna  

 1 1 

 2 3 

 3 2 

 4 2 

 5 11 

 6 14 

 7 28 

 8 16 

 9 1 

 10 4 

 vet ej 19 

 antal svarande 82 

 Medelvärde 6,5 

REL3 
Handelskammaren utgör en intressant 
konsult för medlemmarna  

 1 17 

 2 1 

 3 3 

 4 0 

 5 4 

 6 7 

 7 17 

 8 21 

 9 4 

 10 4 

 vet ej 23 

 antal svarande 78 

 Medelvärde 5,81 

REL4 Handelskammaren agerar för medlemmarnas 

intressen 

 1 0 

 2 1 

 3 0 

 4 1 

 5 9 

 6 8 

 7 26 

 8 32 

 9 9 

 10 8 

 vet ej 7 

 antal svarande 94 

 Medelvärde 7,43 

REL5 
Handelskammaren erbjuder möjligheter för min 
affärsrörelse 

 1 10 

 2 4 

 3 4 

 4 3 

 5 19 

 6 11 

 7 18 

 8 14 

 9 4 

 10 1 

 vet ej 13 

 antal svarande 88 

 Medelvärde 5,53 

REL6 
Med Handelskammaren existerar en 
nära relation  

 1 5 

 2 4 

 3 3 

 4 2 

 5 12 

 6 15 

 7 19 

 8 22 

 9 9 

 10 7 

 vet ej 3 

 antal svarande 98 

 Medelvärde 6,53 

REL7 
Med Handelskammaren existerar 
ömsesidig nytta  

 1 6 

 2 3 
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 3 5 

 4 3 

 5 15 

 6 16 

 7 18 

 8 19 

 9 6 

 10 4 

 vet ej 6 

 antal svarande 95 

 Medelvärde 6,13 

REL8 
Handelskammaren lyssnar på sina 
medlemmar  

 1 0 

 2 1 

 3 1 

 4 1 

 5 9 

 6 4 

 7 23 

 8 28 

 9 13 

 10 8 

 vet ej 13 

 antal svarande 88 

 Medelvärde 7,5 

REL9 
Handelskammaren är en kammare som 
inger förtroende för medlemmarna  

 1 1 

 2 0 

 3 0 

 4 0 

 5 2 

 6 4 

 7 26 

 8 46 

 9 13 

 10 6 

 vet ej 3 

 antal svarande 98 

 Medelvärde 7,78 

REL10 Handelskammaren skapar networking  

 1 2 

 2 0 

 3 2 

 4 0 

 5 8 

 6 15 

 7 30 

 8 22 

 9 7 

 10 6 

 vet ej 9 

 antal svarande 92 

 Medelvärde 7,03 

IMA1 
Handelskammaren har en beprövad erfarenhet av 
svensk-spanska affärsrelationer 

 1 0 

 2 2 

 3 1 

 4 0 

 5 7 

 6 4 

 7 24 

 8 30 

 9 19 

 10 8 

 vet ej 6 

 antal svarande 95 

 Medelvärde 7,63 

IMA2 Handelskammaren innehar prestige  

 1 0 

 2 0 

 3 0 

 4 2 

 5 4 

 6 5 

 7 24 

 8 34 

 9 17 

 10 9 

 vet ej 6 

 antal svarande 95 

 Medelvärde 7,8 

IMA3 Handelskammaren är en aktiv organisation 

 1 1 

 2 0 

 3 0 

 4 1 

 5 0 

 6 4 

 7 25 

 8 34 
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 9 22 

 10 10 

 vet ej 4 

 antal svarande 97 

 Medelvärde 7,98 

IMA4 
Handelskammaren representerar svenska 
affärsvärderingar 

 1 0 

 2 1 

 3 0 

 4 1 

 5 4 

 6 6 

 7 25 

 8 33 

 9 18 

 10 5 

 vet ej 8 

 antal svarande 93 

 Medelvärde 7,67 

IMA5 
Handelskammaren representerar spanska 
affärsvärderingar 

 1 1 

 2 1 

 3 1 

 4 0 

 5 12 

 6 17 

 7 29 

 8 19 

 9 9 

 10 4 

 vet ej 8 

 antal svarande 93 

 Medelvärde 6,92 

IMA6 
Handelskammaren representerar 
svenska kulturella värderingar  

 1 0 

 2 0 

 3 0 

 4 0 

 5 2 

 6 15 

 7 19 

 8 35 

 9 16 

 10 4 

 vet ej 10 

 antal svarande 91 

 Medelvärde 7,66 

IMA7 
Handelskammaren representerar 
spanska kulturella värderingar  

 1 1 

 2 2 

 3 1 

 4 1 

 5 9 

 6 20 

 7 25 

 8 18 

 9 9 

 10 5 

 vet ej 10 

 antal svarande 91 

 Medelvärde 7,66 

IMA8 Handelskammaren får stöd av viktiga företag 

 1 0 

 2 0 

 3 0 

 4 0 

 5 3 

 6 5 

 7 18 

 8 39 

 9 17 

 10 12 

 vet ej 7 

 antal svarande 94 

 Medelvärde 8,04 

IMA9 
Handelskammaren innehar viktiga förhållanden 
med officiella institutioner och organ 

 1 0 

 2 1 

 3 1 

 4 2 

 5 3 

 6 7 

 7 25 

 8 25 

 9 13 

 10 3 

 vet ej 21 

 antal svarande 81 

 Medelvärde 7,4 

IMA10 Handelskammaren drar till sig personligheter 
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med prestige 

 1 0 

 2 0 

 3 0 

 4 1 

 5 5 

 6 2 

 7 27 

 8 38 

 9 12 

 10 4 

 vet ej 12 

 antal svarande 89 

 Medelvärde 7,66 

SAT1 

Utifrån en skala från 1 till 10, där 1 betyder inte 
alls nöjd och 10 betyder helt och hållet nöjd, hur 
värderar Ni er allmänna belåtenhet? 

 1 1 

 2 1 

 3 1 

 4 1 

 5 6 

 6 7 

 7 28 

 8 33 

 9 13 

 10 5 

 vet ej 5 

 antal svarande 95 

 Medelvärde 7,39 

SAT2 

Från en allmän synpunkt från dess Ni blev 
medlem i Handelskammaren, till vilken grad har 
Kammaren uppfylt de förväntningar Ni hade? 
Utifrån en skala från 1 till 10, där 1 betyder att Era 
förväntningar inte alls har uppfylts och 10 betyder 
att Era förväntningar har överträffats 

 1 4 

 2 0 

 3 0 

 4 4 

 5 10 

 6 9 

 7 20 

 8 31 

 9 11 

 10 7 

 vet ej 5 

 antal svarande 681 

 Medelvärde 7,09 

SAT3 

Tänk Er nu en idealisk Handelskammare, hur nära 
eller långt ifrån är Svensk-Spanska 
Handelskammaren från detta ideal? Värdera 
utifrån en skala från 1 till 10, där 1 betyder mycket 
långt ifrån och 10 betyder mycket nära idealet. 

 1 2 

 2 1 

 3 1 

 4 2 

 5 7 

 6 13 

 7 30 

 8 21 

 9 7 

 10 6 

 vet ej 11 

 antal svarande 90 

 Medelvärde 6,99 

COM1 

Med tanke på framtiden, med vilken sannolikhet 
kommer Ni fortsätta som medlem av 
Handelskammaren inom de kommande 12 
månaderna? Värdera utifrån en skala från 1 till 10, 
där 1 betyder att ett fortsatt medlemskap inte alls 
är troligt, och 10 betyder att ett medlemskap är 
mycket troligt 

 1 1 

 2 1 

 3 0 

 4 1 

 5 3 

 6 4 

 7 12 

 8 17 

 9 13 

 10 46 

 vet ej 3 

 antal svarande 98 

 Medelvärde 8,6 

COM2 

I framtiden, skulle Ni säga att Ni kommer deltaga 
mer aktivt inom Handelskammaren? I denna fråga 
betyder 1 troligtvis inte ett mer aktivt deltagande 
och 10 betyder troligtvis ett mer aktivt deltagande 

 1 7 

 2 2 

 3 4 

 4 1 

 5 22 

 6 17 
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 7 12 

 8 14 

 9 10 

 10 10 

 vet ej 2 

 antal svarande 99 

 Medelvärde 6,31 

COM3 

Med vilken sannolikhet skulle Ni rekommendera 
Handelskammaren till en affärsbekant eller 
bekant? Var vänlig att värdera utifrån en skala 
från 1 till 10, där 1 betyder att Ni sannolikt ej 
skulle rekommendera Kammaren och 10 betyder 
att ni sannolikt skulle rekommendera den 

 1 2 

 2 0 

 3 0 

 4 0 

 5 7 

 6 12 

 7 12 

 8 31 

 9 15 

 10 18 

 vet ej 4 

 antal svarande 97 

 Medelvärde 7,8 

INP1 Handelskammaren tillför medlemmarna prestige 

 1 4 

 2 4 

 3 4 

 4 1 

 5 5 

 6 8 

 7 25 

 8 28 

 9 7 

 10 7 

 vet ej 8 

 antal svarande 93 

 Medelvärde 6,81 

INP2 
För mig är det viktigt att upperätthålla 
en relation med ambassaden  

 1 8 

 2 3 

 3 3 

 4 3 

 5 8 

 6 6 

 7 16 

 8 26 

 9 12 

 10 8 

 vet ej 8 

 antal svarande 93 

 Medelvärde 6,66 

INP3 
Handelskammaren skapar affärer för 
sina medlemmar  

 1 7 

 2 2 

 3 2 

 4 3 

 5 13 

 6 14 

 7 27 

 8 13 

 9 4 

 10 2 

 vet ej 14 

 antal svarande 87 

 Medelvärde 6,06 

INP4 
Handelskammaren skapar möjligheter 
att lära känna nya människor  

 1 1 

 2 1 

 3 1 

 4 1 

 5 5 

 6 12 

 7 25 

 8 35 

 9 11 

 10 7 

 vet ej 2 

 antal svarande 99 

 Medelvärde 6,75 

INP5 
Vi är medlemmar då vi tycker det är 
synd att gå ur  

 1 72 

 2 2 

 3 3 

 4 3 

 5 3 

 6 4 

 7 5 

 8 0 

 9 1 
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 10 1 

 vet ej 7 

 antal svarande 94 

 Medelvärde 2,02 

INP6 
Vi är medlemmar av tradition, eftersom 
vi är ett svenskt företag  

 1 42 

 2 4 

 3 3 

 4 1 

 5 7 

 6 4 

 7 9 

 8 19 

 9 1 

 10 6 

 vet ej 5 

 antal svarande 96 

 Medelvärde 4,23 

SUGSKP1 
Önskar Ni ge något förslag eller kommentarer 
som skulle hjälpa Handelskammaren? 

 Inget 43,6% 

 Annat 49,5% 

 Vet ej 6,9% 

Medgivande  

AUTSKP1 Ja 100% 

 Nej 0% 

 

 


