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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: En förskjutning av makten på marknaden har skett till 
kundernas fördel vilket ställer högre krav på organisationer att vara 
kundinriktade för att överleva. Generellt är synen att kunder som är 
tillfredsställda också är lönsamma för organisationen vanlig. Trots 
medvetenhet om detta sambands betydelse finns egentligen ingen 
framstående ekonomisk teori som visar hur organisationen ska arbeta 
med kundanpassning och hur organisationen ska styras för att nå dit. 
En liknande trend går att urskilja även inom den allt mer 
kommersialiserade idrottsrörelsen, framförallt på elitnivå. 
 
Syfte: Syftet med studien är att anpassa det balanserade styrkortet som 
modell till de krav på ett styrsystem som en kundinriktad verksamhet 
medför samt att använda den i studien genererade kunskapen till att 
visa hur kundinriktningen i en elitidrottsförening kan se ut. 
 
Genomförande: Studien bygger på en litteraturstudie som mynnar ut 
i en teoriutveckling. Därutöver har en fallstudie av Linköpings 
Hockey Club genomförts för att kunna tillämpa kunskap från 
litteraturstudien på elitidrottsföreningar. Information till fallstudien 
har samlats in genom intervjuer. 
 
Resultat: En utveckling av det balanserade styrkortet har utförts för 
att modellen ska vara bättre anpassad till kundinriktade organisationer 
och för att förenkla ett praktiskt användande av modellen. 
Utvecklingen grundas på de krav som uppstår genom den 
kundanpassningsprocess vi anser vara nödvändig för en kundinriktad 
organisation. Elitidrottsföreningar kan genom tillämpning av 
utvecklingen av det balanserade styrkortet få bättre förutsättningar att 
agera kundinriktat. 
 



 
 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
1 INLEDNING.........................................................................1 

1.1 Problemdiskussion ................................................................3 
1.1.1 Problemformulering ..........................................................5 

1.2 Syfte ......................................................................................5 
1.3 Precisering.............................................................................6 
1.4 Disposition ............................................................................7 

2 METODIK ............................................................................9 
2.1 Undersökningsansats.............................................................9 
2.2 Förklarings- och förståelseansats ........................................10 
2.3 Objektivitet..........................................................................11 
2.4 Generaliserbarhet ................................................................11 
2.5 Informationsinsamling ........................................................12 

2.5.1 Litteratur..........................................................................12 
2.5.2 Intervju ............................................................................13 

2.6 Metodkritik..........................................................................15 
3 LÄRA KÄNNA KUNDEN ................................................17 

3.1 Kundens upplevelse av köpet..............................................17 
3.1.1 Tjänstekvalitet .................................................................18 
3.1.2 Kundtillfredsställelse.......................................................19 
3.1.3 Prisets roll i kundens upplevelse.....................................20 
3.1.4 Sambandet mellan kvalitet och tillfredsställelse.............20 
3.1.5 Lojalitet ...........................................................................22 

3.2 Insamling av kundinformation ............................................22 
4 KUNDANPASSNING........................................................26 

4.1 Kundanpassningsprocessen.................................................26 
4.1.1 Kvalitetsförändringar ......................................................28 
4.1.2 Gapmodellen ...................................................................29 

4.2 Kundanpassning i relationer................................................31 
4.3 Kundkapital .........................................................................32 
4.4 Är kundanpassning lönsamt? ..............................................34 

4.4.1 Produktivitetens roll för lönsamheten .............................35 
4.5 Lärande organisation...........................................................36 

5 STYRNING.........................................................................38 
5.1 Det balanserade styrkortet...................................................39 

5.1.1 Nya generationer av det balanserade styrkortet ..............42 
5.2 Kundanpassningens krav på styrning..................................43 



5.3 En teoretisk utveckling av det balanserade styrkortet.........44 
5.3.1 Kundperspektiv ...............................................................47 
5.3.2 Relationen kundperspektiv och processperspektiv .........48 
5.3.3 Relationen kundperspektiv och finansiellt perspektiv ....50 
5.3.4 Sammanställning av utvecklingen ..................................52 

6 LINKÖPINGS HOCKEY CLUB .......................................55 
6.1 En fantastisk resa.................................................................55 

6.1.1 Säker klubbföring och snabba puckar.............................56 
6.2 Organisationsstruktur ..........................................................56 
6.3 Produkten hockey................................................................58 

6.3.1 Cloetta Center..................................................................59 
6.4 Lära känna kunden ..............................................................60 
6.5 Kundanpassning ..................................................................61 

6.5.1 Interaktionens roll för produkten ....................................64 
6.6 Styrning ...............................................................................66 

6.6.1 Budgetarbetet ..................................................................68 
6.6.2 Målsättningar, mått och nyckeltal ...................................69 

6.7 Framtiden ............................................................................71 
7 KUNDANPASSNING I ELITIDROTTSFÖRENINGAR.73 

7.1 Kundinformation i en elitidrottsförening ............................73 
7.2 Kundanpassning i elitidrottsföreningar...............................75 

7.2.1 Är kundanpassning lönsamt? ..........................................78 
7.3 Att styra kundanpassning i en elitidrottsförening ...............79 

7.3.1 Kundperspektiv ...............................................................81 
7.3.2 Relationen kundperspektiv och processperspektiv .........82 
7.3.3 Relationen kundperspektiv och finansiellt perspektiv ....85 

8 AVSLUTNING...................................................................88 
8.1 Slutsatser .............................................................................88 
8.2 Diskussion ...........................................................................90 

8.2.1 Förslag på vidare forskning.............................................91 
 



FIGURFÖRTECKNING 
 
Figur 1. Medvetandegradens effekt på tillfredsställelsen.............20 
Figur 2. De fyra kvalitetsfunktionerna..........................................22 
Figur 3. Gapmodellen ...................................................................30 
Figur 4. Kundkapitalets drivare ....................................................33 
Figur 5. Trillingsambandet ...........................................................36 
Figur 6. Det balanserade styrkortet...............................................40 
Figur 7. Förenkling av det balanserade styrkortet ........................46 
Figur 8. Kundanpassningsprocessen.............................................48 
Figur 9. Gummessons trillingsamband - egen förenklad 

visualisering ................................................................................51 
Figur 10. Balanserat styrkort för en kundinriktad organisation .....53 
Figur 11. LHC:s organisationsschema............................................57 
 



1 

1 INLEDNING 
Syftet med detta inledande kapitel är att sätta studien i ett 
sammanhang samt att föra ett resonemang om problematiken kring 
den kundinriktade organisationen. Vidare framställs de 
problemfrågor och det syfte som studien utgår ifrån. 
Undersökningsområdet preciseras i avsikt att öka läsarens förståelse 
för vad studien inriktar sig mot. Slutligen presenteras uppsatsens 
disposition. 
 
Allt är inte längre som förut. Förändring, utveckling och instabilitet 
ses inte längre som något främmande och ovanligt utan snarare som 
naturligt och nödvändigt för att nå framåt, mot nya mål och nya 
visioner. Trenden är den samma vare sig det gäller nationer, 
organisationer eller individer. Företrädelsevis är det en kombination 
av förändringar på olika nivåer och faktorer av olika slag som driver 
utvecklingen framåt. Ekonomisk teori har allt mer fokuserat på denna 
dynamik och hur den påverkar organisationer. Under 70-talet 
utvecklades populationsekologin, även om de grundläggande idéerna 
funnits redan innan dess. Tanken är att alla organisationer i en 
”population” konkurrerar om samma resurser varför deras lämplighet, 
det vill säga förmåga att tillgodose omgivningens behov och krav, 
avgör huruvida de kommer att förses med resurser från omgivningen 
och därmed överleva. (Hatch, 2002) 
 
Ett antal omfattande studier visar att enskilda faktorer inte kan 
förklara varför vissa produkter och innovationer blir framgångsrika 
och lönsamma, utan det är alltid flera faktorer som tillsammans med 
situationen bidrar till resultatet. Dock visar vissa studier att den faktor 
som bäst skiljer framgång från misslyckande gällande 
produktlönsamhet är organisationens förmåga att förstå kundernas 
behov och anpassa produkten därefter. (Echeverri och Edvardsson, 
2002) Just strävan efter lönsamhet är en central tanke inom 
organisationsteori och under slutet av 1900-talet fanns det en tydlig 
trend i affärsvärlden där företag använde strategier som ”cost-
cutting”, ”reengineering” och ”downsizing” för att öka lönsamheten. 
Att enbart fokusera på organisationens interna kostnadseffektivisering 
har dock stött på mycket kritik. Motiveringen till kritiken är att 
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åtgärder av det slaget på kort sikt visserligen kan medföra ökade 
vinster men på längre sikt leder de till ”organisatorisk anorexia”. 
Företagens kortsiktighet medför begränsade möjligheter att nå 
långsiktiga mål som tillväxt och ökat aktievärde. Samtidigt minskar 
möjligheterna att ge kunderna en god service eftersom det ofta är 
inom sådana aktiviteter som besparingarna sker. (Cross, 1997) 
 
I det moderna samhället menar Cross (1997) att kunderna är mer 
medvetna och informerade än tidigare. Det medför ökade krav från 
kunderna på valmöjligheter, omedelbar tillfredsställelse, mer 
individualiserade produkter och ett motstånd mot klassificering av 
individerna på marknaden. Samtidigt är kravet på upplevt värde större 
vilket medför att kunden noggrannare väger exempelvis pris mot 
produktegenskaper och uppskattar bekvämlighet i form av service och 
tillgänglighet. Allt detta har medfört att makten har övergått från 
organisationen till att istället föreligga hos kunderna. Grönroos (2002) 
hävdar att massmarknadsföring inte längre är särskilt effektivt 
eftersom många marknader är mättade och kunderna är väl medvetna, 
det är därmed istället av större vikt att vårda sina kunder. Liknande 
tendenser finns även i idrottens värld enligt Lindroth (1998). 
 
Idrott på professionell nivå har alltid haft till uppgift att underhålla 
publiken på plats men i dag finns även andra intressenter som tar del 
av idrotten. De utgörs av fans som köper produkter kopplade till laget 
eller är medlemmar i föreningarna, TV och annan media som 
rapporterar från matcherna, kommuner som stödjer sina lokala lag, 
företag som sponsrar verksamheten och även spelarna som när de är 
professionella har föreningarna som sina arbetsgivare. (Mason, 1999) 
Dagens idrottsföreningar utvärderas inte bara i sportsliga framgångar 
utan även i publikintäkter, ekonomiskt resultat, marknadsandelar, 
mediautrymme och publicitet. Lagens matchdräkter ”pryds” av 
sponsorernas varumärken, samtidigt som arenor och även lag ibland 
namnges efter företag. Den kommersialiserade idrotten har till uppgift 
att tillgodose individers upplevelsetörst och genom detta tjäna pengar 
via biljettintäkter och sponsring. Det är upplevelsen som numera är i 
fokus, inte endast idrotten i sig. (Coakley, 2001) 
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Upplevelsebranschen är i stora delar av världen den störst växande 
delen inom ekonomin. En känsla av stress är vanlig i samhället och 
det finns hos många en vilja att spendera pengar på att få en känsla av 
frihet. Utbudet av upplevelser är stort i jämförelse med tidigare i 
historien. Således gäller det för organisationer inom 
upplevelsebranschen att hitta ett vinnande koncept. (Wolf, 1999) Bäst 
förutsättningar för att kunden ska bli tillfredsställd finns då 
organisationen erbjuder något som upplevs extraordinärt. Idrott har en 
sådan roll, då en match eller ett resultat aldrig kan regisseras. Detta i 
kombination med att ett idrottsevenemang idag utgör en 
helhetsupplevelse med bland annat atmosfär, kringaktiviteter och 
möjligheter till förtäring av mat och dryck gör att den moderna 
idrotten gjort entré inom upplevelsebranschen och är där för att 
stanna. (Mossberg, 2003) 
 
De stora sporterna fotboll och hockey har i dagens samhälle vuxit 
fram till mångmiljonindustrier, där föreningarna i hockeyns Elitserie 
tillsammans omsätter drygt en miljard kronor medan fotbollens 
Allsvenska klubbar omsätter ungefär 700 miljoner kronor (Rönnbäck, 
2005). För att kunna tillfredsställa alla intressenter och skapa 
möjligheter att alstra de intäkter som krävs i dagens idrott är 
kundanpassning nödvändigt. Tydligast syns detta genom de 
arenabyggen som en mängd föreningar inom fotbollen och hockeyn i 
Sverige och Europa genomfört (Sjöshult, 2005; Lundin, 2004). 
Satsningarna behövs både för att kunna utvecklas organisatoriskt och 
för att kunna ge kunderna en bättre upplevelse, men även rent 
sportsligt då bra lag vanligen kräver stora lönekostnader som behöver 
täckas. 

1.1 Problemdiskussion 
För att en organisation ska kunna utgå från kundens önskemål och 
därmed arbeta kundinriktat krävs att information om kunderna 
ständigt samlas in. Informationen ligger till grund för den framtida 
kundanpassningen vilket gör att det för en organisation på lång sikt 
kan bli kostsamt att agera snålt inom detta område. (Zeithaml och 
Bitner, 2003) Att ”en tillfredsställd kund är en lönsam kund” är en 
allmän syn på relationen mellan kund och lönsamhet. Men stämmer 
verkligen påståendet? Juran-institutet har genomfört en studie av 200 
amerikanska storföretag gällande deras uppfattningar kring 
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kundtillfredsställelse. 90 procent av cheferna inom dessa företag var 
övertygade om att lönsamheten och marknadsandelen maximeras 
genom en optimering av kundernas tillfredsställelse. Dock var det 
under 30 procent som var förvissade om att deras insatser för att 
tillfredsställa kunderna gav företaget ett ökat värde och mindre än två 
procent kunde påvisa hur de egentligen burit sig åt för att öka 
kundtillfredsställelsen på ett sätt som dessutom ökat lönsamheten. 
Resultatet motsäger den traditionella tanken om att lönsamhet uppstår 
automatiskt genom att garantera tillfredsställelse för kunderna. (Hanan 
och Karp; i Bhote 1996) 
 
Då kunden alltmer hamnat i centrum både i ekonomilitteraturen och i 
praktiken måste organisationen vara kundinriktad och hela tiden 
anpassa produkten efter kunderna (Blomqvist et al, 1999). 
Organisationen i sig kan aldrig utföra handlingar utan det är alltid dess 
medarbetare som måste agera på ett sätt som möjliggör 
kundanpassningen. Därmed borde en kundanpassningsinriktad 
styrning också vara rimlig, men den är förhållandevis outvecklad i 
praktiken (Blomqvist et al, 1999). Det finns andra faktorer som också 
indikerar behovet av en kundinriktad styrning. Exempelvis finns 
empiriskt stöd för att personalens interna tillfredsställelse, vilken 
grundar sig på hur de upplever arbetsmiljökvaliteten, kan leda till en 
intern lojalitet vilket medför att personalen arbetar hårdare, mer 
kostnadseffektivt samt är mer måna om kunderna och om 
organisationens image. Resultatet blir en ökad sannolikhet för att 
kunderna externt upplever en högre tillfredsställelse. (Heskett et al, 
1997) Genom en medvetenhet hos medarbetare att alltid tänka i termer 
av ”tillfredsställd kund” går det att skapa ett samspel mellan enheterna 
inom en organisation. Oberoende av om kunden är intern eller extern 
har behovet tillgodosetts först när kunden är tillfredsställd. (Hanan 
och Karp; i Bhote, 1996) 
 
Inom ekonomisk litteratur är uppfattningen att ledningen på något vis, 
via ett styrsystem, ska leda organisationen och dess medlemmar på ett 
sätt som medför att organisationens mål uppnås. Pfeffer och Sutton 
(2000) framhåller att organisationer ofta besitter kunskapen om 
ekonomiska teorier men att det i regel saknas konkreta förslag på hur 
genomförandet ska gå till, exempelvis gällande styrning av en 
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kundinriktad organisation. En modell som vunnit stor erkänsla 
framförallt i ekonomilitteraturen är det balanserade styrkortet. 
Modellen anses ha tagit ett steg mot ett mer lämpligt styrsätt för en 
kundinriktad organisation vid en jämförelse med traditionell styrning. 
Dock ifrågasätts modellens nyhetsbidrag av vissa forskare som menar 
att inte heller det balanserade styrkortet ger tillräckligt bra förslag på 
hur kundinriktad styrning ska se ut. Även om modellen också erhållit 
viss acceptans i praktiken anses den ofta vara allt för komplex och 
krävande för att kunna användas i verkligheten. (Lawrie och Cobbold, 
2004; Zeithaml och Bitner, 2003)  
 
De nya förutsättningarna inom idrottsvärlden och då främst på 
elitnivå, med ökade krav från olika intressenter och rollen som aktör 
inom upplevelseindustrin har höjt intresset för styrning även inom 
dessa organisationer (Coakley, 2001). Kunderna är inom dessa 
verksamheter ytterst väsentliga, varför det är intressant att studera 
idrottsorganisationer ur ett kundperspektiv. 

1.1.1 Problemformulering 
Problemdiskussionen kring den kundinriktade organisationen mynnar 
ut i följande problemformuleringar: 

• Hur kan en organisation samla in och bearbeta 
kundinformation? 
• Hur sker lönsam kundanpassning? 
• Hur ska organisationens styrsystem uppnå de krav som 
ställs på styrning i en kundinriktad organisation? 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att anpassa det balanserade styrkortet som 
modell till de krav på ett styrsystem som en kundinriktad verksamhet 
medför samt att använda den i studien genererade kunskapen till att 
visa hur kundinriktningen i en elitidrottsförening kan se ut. 
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1.3 Precisering 
… idrott idag är allt för mycket en lek för att kunna vara företagande 
och allt för mycket företagande för att kunna vara en lek. 

Källa: Masteralexis et al, 1998 (s. 20), Egen översättning 
 
Det är enkelt att hålla med Masteralexis (1998) om det senare 
påståendet i citatet men det borde även vara möjligt att hävda att en 
elitidrottsförening kan liknas vid ett företag. Kotler (1996) påstår att 
det är möjligt att tillämpa traditionella ekonomiska teorier och 
marknadsföringsprinciper på ”non-profit”-verksamheter, vilket 
därmed också tyder på att en förening skulle kunna liknas vid ett 
företag. Framförallt borde det gälla elitidrottsföreningar eftersom de 
numera har ekonomiska krav på verksamheten. Vi anser att 
elitidrottsföreningar har mer gemensamt med tjänstelitteratur än med 
”non-profit”-litteratur och kommer därför att använda kunskap från 
framförallt den förstnämnda litteraturen. Vår syn på en 
elitidrottsförening bygger på tanken att föreningen är professionell, 
befinner sig på hög divisionsnivå inom sin idrott, har ett tydligt 
resultatkrav samt är mer eller mindre beroende av publikintresset. 
Enligt Annerstedt et al (1998) är det främst på elitnivå som 
publikintäkter och andra kundintäkter är avgörande, varför det främst 
är elitidrottsföreningar som är intressant att studera ur ett 
kundperspektiv. 
 
Det som främst skiljer en elitidrottsförening från ett företag är att dess 
existens bygger på att uppnå sportsliga framgångar till skillnad från 
företagen, som vanligen har vinst som sitt primära syfte. Elitidrotten 
kommersialiseras dock allt mer då finansiella krav ställs för att 
föreningar ska få behålla sin elitlicens och för att de ska kunna avlöna 
de numera professionella spelarna. Det finns hursomhelst områden där 
en förening och ett företag skiljer sig, ett av dessa är utifrån 
lagstiftningen. En förening slipper exempelvis betala vinstskatt och 
skatt på direkt pension men kan däremot inte kvitta bort moms eller 
öka det egna kapitalet via aktieförsäljning som ett börsnoterat företag 
kan (Skatteverkets hemsida). Dessa skillnader påverkar inte 
principiellt de aspekter som undersöks i studien varför de inte kommer 
att tas hänsyn till. 
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Parkhouse (1991) ser idrottsmanagement eller idrottsmarknadsföring 
som något som består av två delar, idrott och 
management/marknadsföring. Det mest effektiva sättet är troligen att 
skapa kundtillfredsställelse genom att ha ett vinnande lag, men fokus 
ligger inte på den idrottsliga delen utan koncentreras helt till de 
omkringliggande aktiviteternas och verksamheternas effekter på 
kundtillfredsställelsen. Slutligen finns det en viktig förutsättning i 
föreningsverksamhet som medför att styrningen får andra villkor än 
vad den får i företagsverksamhet, nämligen närvaron av de ideellt 
arbetande. I organisationer med både ideellt och avlönat arbetande kan 
det uppstå problem med exempelvis ambitionsnivå och konflikter. 
Därför krävs en lämplig styrning av de båda gruppernas attityder. 
Studier pekar på att båda grupperna vanligen reagerar mest positivt på 
att behandlas och styras som jämställda. (Kotler, 1996) Därmed 
kommer inte någon speciell hänsyn tas till denna problematik i 
studien. 
 
Avsikten med studien är inte att för en elitidrottsförening exakt 
exemplifiera hur modellen kan användas och utformas eller att i sin 
helhet gå igenom vilka mål och mått som kan inkluderas i styrkortet 
eftersom det inte går på ett generellt plan, då alla föreningar har unika 
förutsättningar. 

1.4 Disposition 
Kapitel 2 redogör för hur studien genomförts. Vidare finns en 
beskrivning av hur relevant information samlats in samt en kritisk 
diskussion kring den valda metodiken. 
 
I kapitel 3 redovisas den teoretiska referensramen kring begrepp som 
vanligen diskuteras i litteraturen gällande kundbeteende, samt hur 
organisationer kan samla in kundinformation. 
 
Det efterföljande kapitlet, kapitel 4, utgör även det en teoretisk 
referensram, inriktat mer mot organisationens kundanpassning och hur 
kundanpassningen kan tänkas påverka organisationens lönsamhet. 
 
Kapitel 5 behandlar ämnet styrning för kundinriktade organisationer 
och vilka komplikationer som uppstår genom kundanpassning. Teorin 
om det balanserade styrkortet presenteras först i ursprunglig form. 
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Därefter sker en analytisk utveckling av det balanserade styrkortet på 
en generell teoretisk nivå för bättre tillämpningsmöjligheter i en 
kundinriktad organisation. Teoriutvecklingen är ämnad att svara på 
syftets första del. 
 
I kapitel 6 sker en empirisk redogörelse av fallföretaget Linköpings 
Hockey Clubs verksamhet. Kapitlet är ämnat att exemplifiera hur 
kundbeteende, kundanpassning och styrning kan se ut i en 
elitidrottsförening. 
 
Det påföljande kapitlet, kapitel 7, utgör studiens andra analys och 
svarar mot den andra delen av syftet. Kapitlet är uppdelat i tre delar. 
Del ett och två besvarar med stöd från referensramen och empirin hur 
en elitidrottsförening bör samla in kundinformation för att därmed 
bättre kunna anpassa organisationen och produkten gentemot 
kundernas önskemål. I den tredje delen diskuteras hur en 
elitidrottsförening bör styras för att kundinriktningen ska bli 
framgångsrik. 
 
Kapitel 8 utgör en avslutande summering av studiens slutsatser 
samtidigt som problemformuleringarna besvaras, dessutom förs en 
framtidsinriktad diskussion. 
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2 METODIK 
Kapitlet har till syfte att ge läsaren en möjlighet att själv ta ställning 
till studiens trovärdighet. Här presenteras de metodologiska val som 
blir följden av det valda tillvägagångssättet för att kunna generera 
den information och kunskap som studien kräver. 
 
Det faktum att studien har olika delsyften medför vissa 
komplikationer för det praktiska genomförandet. Olika 
tillvägagångssätt har använts för att generera information och 
kunskap. För att kunna besvara det mer teoriutvecklande delsyftet har 
en undersökning baserad på ekonomisk litteratur gjorts, där kunskap 
frambringats om hur teorin om det balanserade styrkortet kan 
utvecklas för att fungera bra i en kundinriktad organisation. Den andra 
delen av studien är ämnad att visa hur en elitidrottsförening kan arbeta 
med kundanpassning och hur den ska styras för att klara det. För att 
generera denna kunskap har utöver den kunskap som erhållits genom 
litteraturstudien även empiriska undersökningar genomförts. 

2.1 Undersökningsansats 
Förutsättningarna för den del av studien som sker i form av en ren 
litteraturstudie kommer att redovisas senare. Den del av uppsatsen 
som också har empirisk grund bygger även på en studie av 
fallföretaget, Linköpings Hockey Club. Enligt Patel och Davidson 
(1994) möjliggör en fallstudie detaljerade och djupgående analyser av 
”fallet”, där ett fall kan vara en individ, en grupp individer, en 
organisation, en företeelse eller en situation. Vid fallstudier används 
ett helhetsperspektiv och strävan är att få komplett information i en 
rad avseenden genom att studera objektet ur flera perspektiv. 
 
En fallstudieliknande ansats används trots att den processuella delen 
av en fallstudie inte kan uppnås men då fallstudiens djupgående vid 
jämförelse med att studera flera fall uppnås. Under uppsatstidens tjugo 
veckor genomfördes en studie av fallföretaget på ungefär tio dagar 
utspritt under en femveckorsperiod, dock förekom vissa kontakter 
med fallföretaget även utanför denna period. Därmed uppnås inte 
möjligheten till den förståelse som en studie av den historiska 
utvecklingen medför, vilket annars anses vara en av fallstudiens 
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största fördelar (Lekvall och Wahlbin, 2001). Vad som däremot 
erhålls är möjligheten att via fallföretaget exemplifiera och illustrera 
de fenomen som undersökts i litteraturstudien. 
 
Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) finns det egentligen 
inga allmänna kriterier för vilka fallföretag som är lämpliga att välja 
utan det beror snarare på den rådande situationen. Urvalsprocessen har 
i detta fall varit omvänd, där fallföretaget öppnade dörrarna med 
uppdraget att ta fram ett kundundersökningsprogram. Därefter har det 
varit upp till oss själva att bestämma ytterligare problematiker att 
använda fallföretaget till att studera. 
 
Fördelen med att använda flera fallföretag är att jämförelser 
fallföretagen emellan blir möjlig samt att det går att kategorisera, 
samtidigt blir arbetsinsatsen per fallföretag mindre och därmed blir de 
enskilda analyserna inte lika djupgående (Eriksson och Wiedersheim-
Paul, 2001). Att enbart ett fallföretag studeras beror delvis på 
bristande resurser men även på att den för den akademiska delen av 
arbetet relevanta kunskapen främst genereras via litteraturstudier. 

2.2 Förklarings- och förståelseansats 
Akademiska undersökningar består av att relatera teori och verklighet 
till varandra. Ett deduktivt arbetssätt kännetecknas av att utifrån 
allmänna principer och befintliga teorier dra slutsatser om företeelser i 
verkligheten. Ur den befintliga teorin härleds hypoteser som sedan 
empiriskt prövas i det aktuella fallet. Vid induktivt arbete följs 
upptäckandets väg och studier sker av undersökningsobjektet utan att 
först förankra undersökningen i tidigare vedertagen teori, och utifrån 
den insamlade informationen, empirin, formuleras en ny teori. (Patel 
och Davidsson, 1994) 
 
Alvesson och Sköldberg (1994) menar att både induktion och 
deduktion misslyckas med att skapa förståelse för de underliggande 
mönstren och tendenserna av det undersökta fenomenet, varför ingen 
av dem är lämplig att använda enskilt. De ser dem inte som 
uteslutande alternativ utan menar att det är vanligast att 
undersökningar ligger någonstans där emellan, framförallt gällande 
fallstudier. Därför är denna normalvetenskap, eller abduktion, 
intressant. Studien är i stor utsträckning vad Eriksson och 
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Wiedersheim-Paul (2001) kallar hypotetiskt-deduktiv. Antaganden 
baserade på litteraturstudien framförs, vilka sedan undersöks i 
fallföretaget. När det varit möjligt har erfarenheter därifrån använts till 
att ytterliggare utveckla det balanserade styrkortet men framförallt har 
fallstudien skapat möjligheter att exemplifiera modellens användande 
specifikt för elitidrottsföreningar. 

2.3 Objektivitet 
Det är svårt att uppnå en hög grad av objektivitet i en begränsad 
studie. Anledningen är att det under den tid fenomenet studerats inte 
varit möjligt att få en helt komplett bild vare sig i litteraturstudien 
eller i den empiriska studien. En medvetenhet om objektivitetens 
betydelse för akademiska studier finns dock. För att säkerställa en god 
utredningshygien eftersträvas de objektivitetsnormer som presenteras 
av Lundahl och Skärvad (1996). Ambitionen har varit att presentera 
fakta som den är och inte anpassa den efter studiens syfte. En tydlig 
redogörelse för vad som är våra egna tankar och vad som är andras 
åsikter har eftersträvats. Därmed erhålls hög opartiskhet, vilken även 
stärks av att varken universitetet eller fallföretaget orsakat några 
påtryckningar gällande vad arbetet ska leda fram till. 

2.4 Generaliserbarhet 
Vid en jämförelse med mer kvantitativa studier har en kvalitativ 
fallstudieliknande undersökning mindre möjligheter till 
generalisering. Graden av generaliserbarhet beror på vilken mening 
som åläggs generaliseringsbegreppet. Om det eftersträvande 
undersökningsresultatet är regelbundenheter i verkligheten måste en 
statistisk undersökning föreligga för att generalisering ska vara möjlig 
och för att kunna säga att resultaten inte beror på slumpen. När det 
istället handlar om studier för att öka förståelsen om hur saker 
förhåller sig eller om samband mellan faktorer är statistiska 
undersökningar inte lämpliga eftersom de inte kan gå på djupet, och 
det blir istället aktuellt med kvalitativa studier av färre 
undersökningsenheter. Även om generaliseringen då inte kan ske lika 
vetenskapligt grundat är den möjlig och önskvärd även för fallstudier 
om det kan tänkas medföra ökad kunskap, men de påpekar att 
generaliseringen bör ske med en viss försiktighet. (Alvesson och 
Sköldberg, 1994) 
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Angående studiens teoretiska bidrag borde det inte finnas något hinder 
för generalisering eftersom det är löst knutet till fallföretaget. En 
litteraturstudie har genomförts, vilken främst bygger på att kunskaper 
från tjänstelitteratur och styrningslitteratur relateras till varandra för 
att utveckla ett styrsystem. Eftersom teoribildningen varit generellt 
hållen borde studiens resultat också vara relativt generaliserbart, 
åtminstone för tjänsteföretag. 
 
Resultatet av den empiriskt grundade studien borde kunna 
generaliseras till elitidrottsföreningar i Sverige som ämnar arbeta 
kundinriktat, vilket också är syftet med studien. Framförallt beroende 
på att resultatet är generellt hållet men även då fallföretaget utgör en 
god representant för en svensk elitidrottsförening. Det är troligen inte 
bara föreningslivet som har mycket att lära från affärsvärlden, utan det 
kan också i stor utsträckning vara tvärtom eftersom det finns en stor 
kundmedvetenhet i elitidrottsföreningar. Därmed borde resultatet till 
viss grad kunna generaliseras till den växande upplevelseindustrin och 
till vissa typer av tjänsteföretag. 

2.5 Informationsinsamling 
I jakten på den information och kunskap som behövts för att nå 
studiens syfte har två metoder använts, studier av teoretisk litteratur 
inom intressanta ämnesområden samt intervjuer med medarbetare 
inom fallföretaget. Med sekundärkällor menas enligt Christensen et al 
(2001) källor där information insamlats av någon annan i ett annat 
syfte, här klassificeras den litteratur som använts in. Primärkällor är 
istället resultatet av de tekniker som använts för att samla in ny 
information, därmed är primärkällor mer direkt kopplade till det 
specifika undersökningsproblemet. Som primärkällor sorteras de 
intervjuer som genomförts in. 

2.5.1 Litteratur 
För att generera den kunskap som behövs för den teoretiska delen av 
studien och som utgångspunkt för fallstudien har en förhållandevis 
omfattande litteraturstudie genomförts. Som grund för den litterära 
kunskapsgenereringen har tidigare kurslitteratur och Linköpings 
universitetsbiblioteks resurser använts. För att säkerställa att 
undersökningen ligger i forskningsfronten har databaser på Internet 
använts, exempelvis ”Business Source Elite” och ”Emerald”. 
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Databaserna ger tillgång till en mängd facklitteratur och tidskrifter 
gällande ekonomi och därmed ett i det närmaste oändligt antal artiklar 
från hela världen. 
 
För att vara säkra på att relevant litteratur använts har vissa normer 
eftersträvats. Reflektion över i vilket sammanhang lästa teorier vuxit 
fram har medfört att artiklar och litteratur som varit inaktuella 
tidsmässigt eller som inte varit tillgripliga på elitidrottsföreningar eller 
tjänsteföretag valts bort. En annan aspekt som påverkat valet av 
litteratur och teorier är att de måste vara relevanta för 
undersökningsproblemet. Därmed kommer det in en grad av 
subjektivitet men samtidigt uppstår objektivitet genom litteraturens 
referenser där återkommande källor sedan prioriterats. När det varit 
möjligt rent praktiskt har originalkällor eftersökts för att minimera 
risken för vilseledning av någon annans tolkning av en teori. 
(Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2001) 

2.5.2 Intervju 
Under undersökningsperioden har en rad intervjuer med personer 
inom fallföretaget utförts, dessa utgör tillsammans med 
litteraturstudien kärnan i studien. Intervjuerna har varierat från cirka 
tjugo minuter upp till en och en halv timme. Till en början var det ett 
par möten med Klubbdirektören samt ett möte med Vice 
Klubbdirektören. Målet med dessa möten var främst att komma igång 
samt givetvis att få den första grundläggande informationen om 
föreningen. Samtliga dessa möten skulle kunna ses som öppna 
intervjuer, där intervjuerna enligt Kylén (2004) kan sägas ha varit 
relativt ostrukturerade och i form av diskussion. Anledningen till att 
de inte varit helt ostrukturerade är att ett fåtal frågor förberetts inför 
varje möte för att få grundläggande information. Kortfattat skulle det 
kunna sägas att information om ”allt och inget” angående fallföretaget 
och mer konkreta anvisningar gällande studien inhämtades. 
 
När det var dags att gå in djupare i verksamheten för att studera de för 
studien intressanta ämnena höjdes ambitionen med intervjuerna, både 
gällande vad de skulle behandla och gällande möjligheterna att 
använda resultatet på ett sätt som är tillförlitligt. Kylén (2004) skulle 
kategorisera intervjuerna som strukturerade. En intervjuguide 
skapades innan intervjuerna och utifrån denna ställdes vissa frågor till 
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alla respondenter medan vissa endast ställdes till ett fåtal 
respondenter, dock minst två för att kunna verifiera det som sagts och 
få mer än ett perspektiv. Intervjuguiden anpassades inför varje 
intervju och användes sedan som en checklista. Varefter intervjuerna 
genomfördes dök det upp några nya frågor som fördes in i 
intervjuguiden (den utvecklade varianten av intervjuguiden finns i 
bilaga 1), dock inget som ändrade essensen i intervjuerna eller på 
något sätt minskar värdet av de redan genomförda intervjuerna. 
Frågorna i intervjuguiden är av öppen karaktär, vilket också 
rekommenderas av Jacobsen (1993). Detta eftersom målet var att 
respondenterna skulle föra talan under intervjun och för att de inte 
skulle påverkas eller styras. 
 
För att öka möjligheterna att tillförlitligt hantera den information som 
insamlades under intervjuerna spelades intervjuerna in och 
stödanteckningar fördes, vilket enligt Jacobsen (1993) är bra då 
hjärnan därmed tvingas bearbeta det som sägs direkt. Givetvis 
upplystes respondenterna om att intervjuerna spelades in och det var 
ingen som tyckte att det utgjorde ett problem. Fördelen med 
bandspelare är, enligt Jacobsen (1993), att allt dokumenteras och att 
det går att använda autentiska citat. Nackdelarna är att respondenten 
kan bli nervös och vara mindre öppen, samt att intervjuaren kan bli för 
bekväm och inte följa med i vad som sägs och missa viktiga 
följdfrågor. Fallföretaget präglas dock av öppenhet, vilket smittar av 
sig på medarbetarna och således på intervjusituationen. 
 
Eftersom fallföretaget är en relativt liten organisation rent 
personalmässigt fanns ingen anledning att inte försöka täcka hela 
verksamheten när respondenter valdes. Utgångspunkten vid valet var 
organisationsschemat. Totalt intervjuades tio personer av de totalt 
cirka 50 anställda, eller cirka 20-25 om spelartruppen inte inkluderas. 
Viktigt att tillägga är att valet av respondenter skett utan inflytande av 
fallföretaget. 
 
För att säkerställa att intervjuerna och bearbetningen av dem är 
autentisk och tillförlitlig vidtogs följande åtgärder vilka bygger på 
Jacobsens (1993) tillförlitlighetsresonemang gällande intervjuer. 
Genom att boka in väl tilltagen tid för intervjuerna kände ingen part 
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någon stress. Två dagar innan varje intervju skickades e-post till 
respondenten där det kort förklarades vilka områden som intervjun 
skulle behandla, utan att de specifika frågorna framgick. Därmed gavs 
respondenterna en chans att fundera innan men inte möjligheten att 
komma med svar som anpassats efter vad de trodde att vi eller 
fallföretaget vill höra. Intervjuerna har hela tiden sammanställts 
direkt, för att minimera risken för misstolkningar och glömska. 
Därefter skickades sammanställningen till respondenterna för att de 
skulle få en chans att verifiera den, något som alla också gjorde. 

2.6 Metodkritik 
Den främsta kritiken mot studien är att tidspress tvingade fram ett 
parallellt genomförande av den litterära och den empiriska studien. 
Därmed kunde inte en ideal studie av fallföretaget genomföras 
eftersom resultatet av litteraturstudien ännu inte var känt. Fallföretaget 
studerades med ett brett fokus för att säkerställa empiri till allt som 
eventuellt skulle kunna inkluderas i litteraturstudien. Nackdelen blev 
en viss avsaknad av djupgående men istället uppstår fördelen att 
undersökningen inte styrdes av litteraturstudiens resultat och därmed 
kanske resultatet kommer närmare sanningen. För att kunna 
kommentera studiens giltighet och tillförlitlighet kommer ett kort 
resonera kring studiens reliabilitet och validitet. 
 
Hög reliabilitet definieras av Lundahl och Skärvad (1996) som 
frånvaron av slumpmässiga eller situationsberoende fel. 
Undersökningen ska inte påverkas av undersökaren själv eller av de 
omständigheter under vilka den skett. Reliabilitet är en nödvändig 
förutsättning för validitet, men är trots det ingen garanti för god 
validitet. Litteraturstudien har genomsyrats av den ovan nämnda 
granskningen av litteratur, dock finns en medvetenhet om att en 
tolkande undersökning aldrig kan uppnå fullständig reliabilitet 
eftersom en viss grad av subjektivitet kommer att påverka resultatet. 
Den empiriska studien av fallföretaget har hög tillförlitlighet på grund 
av de i våra ögon väl genomförda intervjuerna. 
 
Validitet avser studiens resultat i förhållande till vad som 
eftersträvades, eller alltså att det som påstås undersökas också är det 
som undersökts. Validiteten är viktigare än reliabiliteten. Om studien 
inte mäter det som avses, spelar det ingen roll att mätningen i sig är 
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bra. (Lundahl och Skärvad, 1996) Dock har studiens reliabilitet skapat 
en grund för god validitet. I litteraturstudien har strävan varit att 
fokusera på relevant information och hela tiden försöka sortera bort 
information som ”skymmer sikten” eller som inte tillför studien något 
värde, därmed har inte för mycket ”mätts”. Däremot finns en risk att 
för lite ”mätts” eftersom litteraturstudien befunnit sig inom ett 
teoretiskt paradigm, där många forskare har snarlika resultat. 
Samtidigt är det just det som är anledningen till att studien 
genomförts, att det handlar om ett relativt outforskat samband. Den 
empiriska undersökningen har medvetet gjorts för bred till en början 
för att sedan under bearbetningsprocessen fokuserats mer på studiens 
konkreta områden. Detta eftersom processen skett samtidigt som 
genomförandet av den teoretiska studien. 
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3 LÄRA KÄNNA KUNDEN 
Kapitlet syftar till att ge läsaren en förståelse för hur kundens 
uppfattning av köpet byggs upp, därmed framgår vad som är viktigt 
för en organisation att få information om angående kundens beteende. 
Slutligen redogörs för hur en organisation kan gå tillväga för att 
samla in kundinformation. 
 
”Kunden är kung” och ”kunden har alltid rätt” är motton som numera 
är väl förankrade, både i praktiken och inom teoribildningen. Det 
finns ett i det närmaste oändligt antal studier om kundbeteende, 
kundtillfredsställelse och andra närbesläktade begrepp. Ett stående 
tema är betydelsen av att genomföra kundundersökningar. Genom att 
veta hur kunden värderar och väljer produkter kan organisationen 
bättre anpassa visioner, strategier, styrning samt den faktiska 
utformningen och leveransen av produkten till den omgivning 
organisationen befinner sig i. (Lovelock och Wirtz, 2004) Kort sagt 
vara kundinriktad. 

3.1 Kundens upplevelse av köpet 
För varje individ är verkligheten ett helt personligt fenomen, baserat 
på personens behov, önskemål, värderingar samt personliga 
erfarenhet.  

Källa: Schiffman och Kanuk, 2000 (s. 122), Egen översättning 
 
Kundens upplevelse utgörs av både subjektiva individuella 
bedömningar och produktens objektiva värden. Gemensamt skapar 
dessa den summerade köpupplevelsen för kunden. Kundens beteende 
bygger på dess unika syn på verkligheten och därmed den individuella 
attityduppfattningen gällande en viss produkt. (Schiffman och Kanuk 
2000) Situationen spelar stor roll för handlandet. En upplevelse 
påverkas av individens förkunskaper, en van kund reagerar inte på 
samma vis som en nytillkommen. När tiden är begränsad utförs inte 
samma utvärderingsmetoder som vid en längre tidshorisont. 
Förväntningen påverkar också uppfattningen då en positivt inställd 
individ inte gärna ser till nackdelarna utan fokuserar på det positiva. 
(Antonides och van Raaij, 1998) 
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Kundens preferenser är en slags attityd till organisationer eller 
produkter, vilka påverkar vilket märke eller vilken image individen 
föredrar (Söderlund, 2001). Det finns en rad demografiska faktorer 
som påverkar kundens preferenser, till exempel kön, utbildningsnivå, 
ålder, inkomst och yrke som några av dem. Bilden individen vill 
förmedla av sig själv påverkar preferenserna såtillvida att någon som 
vill ha en viss image föredrar produkter som infriar denna status. 
(Jamal och Goode, 2001) 
 
En viktig faktor för kundens preferenser är organisationens image och 
varumärke. En vara eller tjänst består inte endast av de givna 
egenskaperna utan även av de egenskaper som individer socialt 
konstruerar. En kunds relation till ett varumärke eller image går att 
finna i kundens hjärta och hjärna och är svårpåverkad när väl en 
uppfattning är fattad. Får kunden en negativ känsla utav 
tjänsteprocessen går det aldrig att väga upp genom planerad 
marknadskommunikation, denna kan endast användas som stöd för att 
ytterligare framhäva positiva upplevelser. (Gummesson, 2000 och 
Grönroos, 2002) 

3.1.1 Tjänstekvalitet 
Kvalitet bör för organisationer vara ett ständigt centralt begrepp. Inom 
tjänsteorganisationer är kvalitetsdefinitionen synnerligen svår då både 
kvalitetsbegreppet och tjänstebegreppet är otydligt. (Echeverri och 
Edvardsson, 2002) Kvaliteten är vad kunden upplever att den är och 
kan delas upp i en teknisk resultatdimension, vad, och en funktionell, 
processinriktad dimension, där hur och var ingår. 
Kvalitetsdimensionen vad innebär det som kunden erhåller i samspelet 
med leverantören i form av teknisk kvalitet och är den del av 
produkten kunden har kvar efter tjänstemötet. Den fysiska omgivning 
inom vilken tjänsten produceras, levereras och konsumeras, ofta 
kallad servicelandskap ligger till grund för vardimensionen. Hur 
själva tjänsteutförandet genomförs är utgångspunkten för 
hurdimensionen, avgörande är tillgängligheten, bemötandet och hur 
väl uppgifterna utförs av organisationen. Dimensionerna skapar 
tillsammans kundens upplevda kvalitet, eller den totala 
kvalitetsdimensionen, vilken utgör kundens bedömningsgrund. 
Tjänsteresultatet är ofta svårt att särskilja från konkurrenternas 
erbjudande och därför är processens betydelse för tjänstens 
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totalkvalitet stor, dock är ett lyckat resultat en absolut förutsättning för 
att kunden ska uppleva god total kvalitet. (Grönroos, 2002) 

3.1.2 Kundtillfredsställelse 
Kundtillfredsställelse bygger på kundens subjektiva bedömning av 
upplevelsen menar Sörqvist (2000) och Zeithaml och Bitner (2003). 
Detta stämmer överens med Söderlunds (1997) uppfattning om att 
kundtillfredsställelse är ett mentalt tillstånd hos en kund som uppstår 
under och efter kundens köp. Generellt sätt ses ett utfall som 
överträffat förväntningen som kundtillfredsställelse, medan 
icketillfredsställelse är resultatet i det motsatta läget. Sörqvist (2000) 
nämner även uppdelningen mellan den transaktionsspecifika 
kundtillfredsställelsen och den ackumulerade kundtillfredsställelsen. 
Den kund som tar del av ett erbjudande vid ett flertal tillfällen blir inte 
lika påverkad av ett mindre bra utfall då det enskilda besöket endast 
utgör en byggsten i den sammantagna kundtillfredsställelsen. 
Grönroos (2002) är inte överens med Sörqvist om detta påstående. 
Han menar istället att kundförtroendet för en organisation aldrig får 
svikas på grund av en tjänsts eller varas tillfälligt bristande kvalitet. 
 
Förutom att kundens behov kan vara av olika typ har studier visat att 
behoven även kan ha olika medvetandegrad hos kunden, vilket 
komplicerar bedömning av kundtillfredsställelsen, se figur 1. Uttalade 
behov är de behov kunden själv utgår ifrån vid bedömning av om en 
produkt är tillfredsställande. Ju bättre dessa behov uppfylls desto mer 
tillfredställd kund och tvärt om. Underförstådda behov är de 
grundläggande krav som ses som självklara och därmed ingår de inte i 
kundtillfredsställelsebedömningen förutom när de är bristfälliga och 
otillfredsställelse skapas. Då omedvetna behov uppfylls får kunden en 
positiv överraskning som kan öka tillfredsställelsen och även 
kundlojaliteten. Medvetandegraden är inte konstant utan förskjuts 
över tiden, då det som ses som en överraskning första gången efter 
hand blir mer och mer uttalat och i förlängningen kanske även 
underförstått. (Sörqvist, 2000) 
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Figur 1. Medvetandegradens effekt på tillfredsställelsen, Källa: Sörqvist, 

2000 (s. 41) 

3.1.3 Prisets roll i kundens upplevelse 
Kvalitet och pris kan ses som två drivare av kundens tillfredsställelse, 
priset utgör därmed inte en faktor för kundens upplevda kvalitet men 
då de båda begreppen värderas mot varandra hör de ihop indirekt. 
Kunden uppskattar lågt pris och hög kvalitet, eller egentligen kvalitet i 
förhållande till pris. (Zeithaml och Bitner, 2003) Kostnadsbegreppet 
kan utvidgas för kunden och kan då utöver priset även inkludera 
indirekta kostnader som tidsåtgång, sökkostnader, 
bekvämlighetskostnader och psykologiska kostnader. Dessa kostnader 
får ökad betydelse vartefter en relation mellan kund och organisation 
uppstår, medan priset får en minskad betydelse. (Grönroos, 2002) 
Zeithaml och Bitner (2003) för ett liknande resonemang och menar att 
ett sätt att öka kundens tillfredsställelse är att minska dessa kostnader 
istället för att minska priset. Modeller som hanterar 
kundtillfredsställelse brukar i regel inte inkludera priset. Grundtanken 
är att tillfredsställda kunder är mindre priskänsliga, och att de kan 
acceptera en lägre tillfredsställelse om priset och deras ansträngning 
också sänks. Istället fokuseras sambandet mellan kvalitet och 
tillfredsställelse. (Storbacka och Lehtinen, 2000) 

3.1.4 Sambandet mellan kvalitet och tillfredsställelse 
Problematiken i att relatera begreppen kvalitet och tillfredsställelse till 
varandra ligger i vilket av begreppen som kommer först. En orsak till 
problemet är att begreppen ofta används synonymt hos praktiker och i 

Underförstådda behov 

Uttalade behov

Omedvetna behov 

Kundtillfredsställelse 

Grad av uppfyllelse 
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media. Forskare däremot har sett begreppen som åtskilda eftersom de 
bygger på skilda faktorer och har olika effekter. Enligt vissa forskare 
föregår tillfredsställelse kvalitet medan andra menar att kvalitet 
föregår tillfredsställelse. Den allt mer förhärskande synen är dock att 
tillfredsställelse är ett vidare begrepp medan kvalitet fokuserar på 
enbart tjänstedimensioner och att kvalitet föregår tillfredsställelse. 
(Zeithaml och Bitner, 2003) Fortsättningsvis kommer denna syn att 
genomsyra studien. 
 
Kvaliteten vid ett köp finns hos objektet i form av produktens 
egenskaper. Tillfredsställelsen däremot är kopplad till subjektet, det 
vill säga kunden, och influeras av hur väl dennes behov tillgodoses. 
Begreppet kvalitet kan utvecklas till att även inbegripa relationen 
mellan subjektet och objektet. Kvalitet blir då ett relativt begrepp 
genom att det är de egenskaper som kunden subjektivt registrerar och 
anser tillgodoser sitt behov som skapar grunden för vad som är 
kvalitet. Denna kundupplevda kvalitet är det som i förhållande till 
förväntningen avgör kundens tillfredsställelse. (Edvardsson, 1996) 
 
Även Storbacka och Lehtinen (2000) diskuterar sambandet mellan 
begreppen. De anser att kvalitet föregår tillfredsställelse och 
ifrågasätter den ofta rådande devisen att sambandet mellan begreppen 
är linjärt, det vill säga att en ökad kvalitet medför en proportionerlig 
ökning av tillfredsställelsen. Fyra olika kvalitetsfunktioner 
presenteras, se figur 2. Den första funktionen innehåller de kritiska 
faktorerna, där relationen mellan begreppen är linjär. Nästa funktion 
omfattar hygienfaktorer, där en viss kvalitet krävs för att 
kundtillfredsställelsen inte ska vara låg men när en acceptabel nivå är 
uppnådd finns ingen anledning att investera mer i kvaliteten eftersom 
tillfredsställelsen ändå inte höjs. Det finns även en funktion för 
betydelselösa faktorer där det inte tjänar någonting till att öka 
kvaliteten då dessa faktorer inte påverkar kundens tillfredsställelse 
speciellt mycket. Slutligen finns funktionen för profilfaktorer som 
särskiljer organisationen från konkurrenterna och där en ökad kvalitet 
kan påverka kundtillfredsställelsen mycket positivt. (Storbacka och 
Lehtinen, 2000) 
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Figur 2. De fyra kvalitetsfunktionerna, Källa: Storbacka och Lehtinen, 2000 
(s. 115) 

3.1.5 Lojalitet 
Ett lojalt beteende innebär att kunden föredrar ett visst varumärke, en 
viss individ eller en viss organisations produkter och därmed gör 
återköp trots att konkurrenter erbjuder liknande produkter. En god 
kundtillfredsställelse är det som främst ligger till grund till ett lojalt 
kundbeteende. (Söderlund, 2001) Då en kund är tillfredsställd finns 
incitament att engagera sig i tjänsteleverantören och dess erbjudande, 
dessutom binder sig gärna kunden till leverantören beroende på 
exempelvis sociala, geografiska eller kunskapsbaserade orsaker för att 
få ekonomiska, tidsmässiga eller andra fördelar i utbyte. (Storbacka et 
al, 1994; i Grönroos, 2002) Det går att finna stora skillnader mellan 
individer som är tillfredsställda och de som säger sig vara mycket 
tillfredsställda. I studier av kundbeteende var andelen respondenter 
som ville förbli kunder hos leverantörerna i undersökningen i 
relationen 15-20 procent respektive 75-80 procent, vilket är en 
väsentlig skillnad och indikerar betydelsen av att ha mycket 
tillfredsställda kunder. (Gummesson, 2000) 

3.2 Insamling av kundinformation 
Genom att utföra en marknadsundersökning samlas information om 
vad medarbetare, konkurrenter, kunder och andra intressenter anser 
om olika faktorer kopplade till organisationen och situationen. Då 
fokus ligger på kundens uppfattning kan en avgränsning göras till att 
endast undersöka kund, därmed utförs istället en kundundersökning. 
(Christensen et al, 2001) Mätning av kunders uppfattning är svår och 
komplex. De metoder som finns för att utföra mätningar tar inte 
hänsyn till att varje produkt är unik och att det därmed krävs specifika 
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metoder för varje enskild organisation. Olika metoder för att 
genomföra kundundersökningar är bland annat enkäter, intervjuer, 
gruppintervjuer, fokusgrupper, observationer och studier av hårddata. 
(Edvardsson et al, 1998) 
 
Först och främst måste organisationen klargöra utgångspunkten samt 
precisera målsättningen med undersökningen. Därefter ska ett 
kundundersökningsprogram skapas, vilket kan ses som en 
sammansättning av de olika metoder som behövs för att nå de 
uppsatta undersökningsmålen. Det finns olika kriterier att utgå ifrån 
vid valet av lämpliga metoder för att få ett effektivt 
kundundersökningsprogram, utöver att de använda metoderna i sig 
ska genomföras på ett metodologiskt korrekt sätt för att ge tillförlitlig 
information. Balansen mellan de resurser, i form av tid och pengar, 
som krävs och värdet av informationen är viktigast. Informationen ska 
ge underlag till ett bättre beslutsfattande som i sin tur ska medföra en 
bättre kundanpassning. Programmet ska leda till en komplett och 
korrekt bild av kundernas behov, preferenser, värderingar, 
förväntningar, upplevelser, beteende- och lojalitetsintentioner. 
Slutligen bör programmet utformas på ett sätt som medför 
kontinuerlig information och inte stillbilder, detta eftersom kundernas 
beteende är dynamiskt. (Zeithaml och Bitner, 2003) 
 
Enligt Zeithaml och Bitner (2003) innebär processen att hörsamma 
kunder tre saker; att genom kundundersökningar förstå kundens 
förväntningar på och uppfattningar av produkten, att bygga 
kundrelationer samt att ha en god klagomålshantering. 
 
Kundundersökningar försvåras av att individer agerar olika både i 
förhållande till varandra och i förhållande till vilken tidpunkt en 
situation inträffar. Kunden är inte alltid rationell och är därmed svår 
att förstå sig på. Den enskilda subjektiva uppfattningen gällande 
kvalitet, det vill säga tillfredsställelsen, är svår för organisationen att 
bedöma, särskilt kvantitativt men även kvalitativt då orimliga resurser 
skulle krävas för att samla in allas personliga uppfattningar. Det blir 
därmed omöjligt att enkelt mäta vad som är en allmän god kvalitet, 
det viktiga är dock att inhämta information från kunderna som skönjer 
tendenser. (Christensen et al, 2001) 
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Enkätundersökning är en metod som vanligen är ett billigt alternativ. 
Problemet med metoden är dock att upplevelsen bedöms subjektivt av 
kunden varför det är svårt för kunden att uttrycka sin specifika 
uppfattning i fasta alternativ. Det går därmed inte att vara säker på att 
det resultat som fås är tillförlitligt, även om det enligt statistiska 
principer kan anses vara det. (Edvardsson et al, 1998; Christensen et 
al, 2001) Mycket forskning har genomförts på hur kundens upplevelse 
bäst kan mätas, oftast inriktad mot en jämförelse av kundens 
förväntning och deras upplevda resultat gällande vissa 
kvalitetsfaktorer. På senare tid har dock kritik mot denna syn växt 
fram eftersom det blir problem vid praktiserandet av modellen då 
förväntningar är subjektiva, vilket leder till låg validitet. Då mätning 
av förväntning och utfall sker vid samma tidpunkt blir förväntningen 
färgad av upplevelsen och utgör egentligen inte längre förväntningen. 
Därför är det lämpligt att endast mäta upplevelseutfallet utifrån 
väsentliga kvalitetsfaktorer eftersom förväntningen redan ingår i 
mätningen av utfallet, vilket även forskningsstudier visat. (Grönroos 
2002) 
 
Att skapa relationer med kund är ett sätt som ger möjligheten att föra 
en dialog med kunderna öga mot öga vilket leder till att det finns 
förutsättningar för att mer komplicerade frågor kan diskuteras då inte 
svaren behöver avges i enkätform. Det går även att inhämta 
information gruppvis genom att sammankalla kunder av en viss typ 
och diskutera frågor med dem för att på så vis visa att de är viktiga 
kunder för organisationen och att organisationen bryr sig om just 
deras behov. Relationskunderna är vanligen lojala, framförallt när de 
har någon form av medlemskap. De delger då organisationen 
ytterligare information om sina behov, förväntningar och upplevelser 
genom att organisationen enklare kan studera deras beteende och även 
kan genomföra mer utvecklade undersökningar. Syftet med 
medlemskap utifrån organisationens synvinkel är att belöna lojalt 
beteende samtidigt som den ökade informationsinsamlingen ger bättre 
förutsättningar för kundanpassning på individnivå. (Gummesson, 
2000) 
 
I vissa situationer får organisationen information från kund utan att 
den aktivt eftersöks genom klagomålshantering och övrig feedback. 
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Dessa informationsinsamlingsmetoder är kunddrivna i och med att det 
är kunden som tar initiativ till inforationsutbytet. (Zeithaml och 
Bitner, 2003) För organisationen är det viktigt att ha en fungerande 
klagomålshantering för att kunden ska kunna framföra sina 
synpunkter, detta gäller både engångskunder och relationskunder. 
Positiv feedback gör att organisationen får bevis för att arbetet 
fungerar, klagomålen är dock ännu viktigare då dessa kan kräva 
handling för att kunden i framtiden ska bli tillfredsställd. (Lovelock 
och Wirtz, 2004) Dessutom kan informationen som inhämtas genom 
klagomålet eller via annan feedback leda till en allmän förbättring av 
tjänstekonceptet vilket leder till att tillfredsställelsen ökar bland 
samtliga kunder (Zeithaml och Bitner, 2003). Informationsinsamling 
ska helst ske tidigt i interaktionen mellan kund och organisation då det 
finns möjlighet till snabbt lärande genom feedbacken som strömmar 
in. Det är inte nog att se till attityder och upplevelser i det förflutna 
utan själva mätningen ska ge kunden ytterligare värde vilket kan vara 
möjligt vid snabb feedback. (Blomqvist et al, 1999) 
 
Databaser är ett lämpligt alternativ för att spara viktig inkommande 
information (Grönroos, 2002). Därmed kan organisationen göra 
kundbasanalyser, vilket är bra då den insamlade informationen kan 
användas för att pröva simuleringar på olika faktorer som pris, volym, 
ny kostnadsfördelning eller avveckling av kundgrupper. Resultatet blir 
information som underlättar beslut om till exempel investeringar eller 
marknadsföring. (Blomqvist et al, 1999) 
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4 KUNDANPASSNING 
Kapitlet syftar till att för läsaren visa hur anpassning av 
organisationens erbjudande går till, hur ökad kundanpassning höjer 
värdet för kund och hur det kan tänkas påverka organisationens 
lönsamhet. Slutligen redogörs det för hur teorin om den lärande 
organisationen påverkar kundanpassningen. 
 
Inom ekonomilitteraturen finns en rad begrepp kopplade till hur 
anpassning till kund kan ske. Begreppet kundanpassning kommer att 
användas men informationen stödjer sig även på litteratur som 
uttrycker sig i termer av exempelvis kundvård (Grönroos, 2002), 
tjänsteutveckling (Edvardsson, 1996) och relationsmarknadsföring 
(Gummesson, 2000) men som till sin innebörd sammanfaller med 
kundanpassning. Kundanpassningens uppgift är kort sagt att 
tillfredsställa kundens behov genom att utveckla tjänstekonceptet efter 
kundens förväntningar (Grönroos, 2002). 
 
Det finns olika möjligheter att skapa ett fungerande varumärke och en 
god image och därmed påverka möjligheterna att anpassa sig till kund 
genom att kundens syn på och förväntningar om organisationen och 
dess produkt påverkas. Att särskilja sig från konkurrenterna genom att 
ha innovativa produkter eller produkter som skiljer sig inom någon 
eller några av kvalitetsdimensionerna är ett exempel och är det som 
kommer att fokuseras i detta kapitel. Ett annat sätt att påverka 
kundernas syn på organisationen är genom marknadskommunikation, 
vilket kan skapa en emotionell koppling mellan kunden och 
organisationen. (Berry, 1999; i Grönroos, 2002) 
Marknadskommunikation skulle kunna ses som en indirekt 
kundanpassning eftersom det kan påverka kundens kvalitetsupplevelse 
på ett positivt sätt, men det kommer inte att fokuseras i denna studie. 

4.1 Kundanpassningsprocessen 
Det finns olika typer av kundanpassningssituationer. På operationell 
nivå sker utveckling av befintliga tjänster genom anpassning till 
kundens behov samt genom förbättringar av processer och system. På 
en strategisk nivå fattas istället beslut som medför tjänsteinnovationer, 
där nya koncept och erbjudanden skapas samt radikala förändringar i 
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organisationens processer och system krävs. (Edvardsson, 1996) 
Nyckeln till kundanpassning är att relevant kundinformation insamlas 
för att fungera som underlag till beslut om kvalitetsförändringar. Det 
är avgörande att information som inhämtats från kund är tillförlitlig, 
annars finns risken att anpassningen kommer att grundas på vad 
organisationen tror att kundens uppfattning är och inte vad den 
verkligen är. (Bhote, 1996) 
 
Beslutsfattande är en väldiskuterad genre inom ekonomisk litteratur. 
Den rationella beslutsmodellen är utgångspunkten i diskussionen, trots 
att den ofta ifrågasätts och då det numera finns mer utvecklade teorier. 
Dock räcker den rationella modellen för denna studies behov. 
Modellen har sitt ursprung hos March och Simon på 50-talet och 
består av en rad sekventiella steg. Baserat på kunskap och information 
ska en klar definition av problemet genereras, därefter kan olika 
alternativ konstrueras och bedömas. Sedan väljs det alternativ som 
förväntas ge de mest positiva framtida effekterna vilket leder till att 
det alternativet måste implementeras och verkställas. Slutligen ska 
kontroll av det valda alternativet genomföras för att se om nya 
problem uppstått. Den vanligaste kritiken mot den rationella modellen 
är att den förutsätter att beslutsfattarna har perfekt och fullständig 
information vilket inte är praktiskt möjligt. Teoretiker brukar istället 
tala om begränsad rationalitet där strävan är att fatta rationella beslut 
men där sanningen snarare blir att det bästa av kända alternativ väljs 
men där det ofta kan ha funnits bättre alternativ som aldrig tagits i 
beaktning. För att minimera den begränsade rationaliteten brukar 
ekonomer mena att situationens osäkerhet måste minimeras, vilket 
kan ske genom att förhindra informationsbrist och motstridiga 
målsättningar. (Hatch, 2002) 
 
Själva implementeringen av det i beslutsprocessen valda alternativet 
eller det faktiska genomförandet av kundanpassningsåtgärden är ofta 
förbisett eller kraftigt förenklat i teorin. Det kan ses som en form av 
förändring, vilket liksom beslutsteori är ett mycket välbehandlat 
område inom ekonomilitteraturen. Även inom detta område finns en 
klassisk rationell modell men då den är allt för lik den 
beslutsrationella modellen presenteras istället en mer processinriktad 
modell. Problemet för båda typerna av modeller är att själva 
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implementeringen inte beskrivs, men i den processuella modellen tas i 
alla fall olika faktorer som är viktiga vid förändringsarbete upp. 
Modellen fokuserar framförallt hur själva arbetet ska gå till och det 
viktiga är inte vilka steg som ska genomgås, eftersom de är allt för 
beroende av den gällande situationen. Kortfattat kan sägas att 
modellen lyfter fram behovet av faktorer som väl fungerande 
kommunikation och samarbete, tydliga roller och funktioner i olika 
grupper och i organisationen, funktionell problemlösning och 
beslutsprocesser samt ledning och auktoritet som måste fungera bra 
för att även förändringsarbetet ska fungera bra. Vid större 
förändringar av produkten och processerna har olika former av projekt 
blivit allt vanligare, där en speciell grupp individer sätts samman för 
att lösa en specifik förändringsuppgift. (Bakka et al, 1999) När en 
kundinriktad organisation bygger sina beslut på kundinformation 
kommer den ökade kvaliteten medföra ökad tillfredsställelse hos 
kunderna eftersom kvalitetsökningarna då motsvarar kundens vilja 
och därmed kommer de att uppleva en kvalitetsförbättring (Grönroos, 
2002). 

4.1.1 Kvalitetsförändringar 
När förändringens roll i kundanpassningsprocessen beskrevs ovan 
fokuserades hur själva förändringsprocessen bör se ut. Nu kommer 
istället fokus ligga på vad förändringen innebär för organisationens 
kvalitetsarbete. Kvalitetsbegreppet kan ses som en del i 
kundanpassning och inbegriper då kvalitetssäkring, kvalitetsstyrning 
och kvalitetskontroll. När arbetet med dessa aspekter sker 
kontinuerligt möjliggörs en ständig förbättring av hela 
tjänsteerbjudandet. Kvalitetssäkring avser det som genomförs innan 
tjänsten produceras för att skapa förutsättningar för god kvalitet. 
Organisationens struktur, arbetsrutiner, ansvarsfördelning samt 
rekrytering och utveckling av medarbetare utgör ett system som 
säkerställer en viss kvalitetsnivå. Kvalitetsstyrningen innefattar de 
handlingar som äger rum under tjänsteprocessen för att tillgodose 
kundens behov och förväntningar. Slutligen ska kvalitetskontroll ske 
både internt genom produktions- och medarbetarutvärderingar och 
externt genom kundundersökningar. (Echeverri och Edvardsson, 
2002) 
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Vanligt är att en organisation stirrar sig blind på den tekniska 
resultatdimensionen, vad, då denna är mest uppenbar för 
organisationen. Det innebär att organisationen arbetar med att finna en 
optimal slutprodukt men glömmer bort processen för att nå dit samt 
omgivningens betydelse. (Grönroos, 2002) En organisation kan via 
servicelandskapet förmedla en tydlig roll för organisationens image 
och positionering (Lovelock och Wirtz, 2004) samtidigt som ett väl 
anpassat servicelandskap utifrån både kundens och de anställdas 
åsikter kan öka tjänstekvaliteten (Mossberg, 2003). För en 
organisation gäller det att skapa en trevlig miljö då detta leder till 
positiva effekter på kundbeteendet i form av upprepade besök, mer 
spendering och större tillfredsställelse (Bitner, 1992) medan resultatet 
av en otrevlig miljö innebär ett mer restriktivt agerande (Lovelock och 
Wirtz, 2004). Genom att arbeta med tillgänglighet, bemötande och 
tjänsteutförande kan organisationen anpassa sig till kund även inom 
hurdimensionen (Grönroos, 2002). Enligt Blomqvist et al (1999) 
handlar tillgänglighet om närvaro på marknaden och mottaglighet för 
impulser från marknaden. En kundnära organisation gör det enkelt för 
kunden att närma sig organisationen fysiskt via exempelvis bra 
öppettider och placering. Kunden ska även ha lätt för att närma sig 
organisationen på ett emotionellt plan vilket ställer krav på 
organisationens image och varumärke. Kunden ska uppleva en positiv 
känsla vid interaktion med organisationen, Blomqvist et al pekar 
också på betydelsen av flexibel, kompetent och positiv personal. 

4.1.2 Gapmodellen 
En väletablerad och erkänd modell som går att använda som 
utgångspunkt i kundanpassningsarbetet är Gapmodellen, vilken 
lanserades av Zeithaml et al 1990. Utgångspunkten i Gapmodellen är 
kundens förväntning på och upplevelse av det som organisationen 
levererar. Tanken är att det hos både kunden och organisationen 
uppstår ett antal gap som tillsammans orsakar en skillnad mellan 
kundens förväntning och det som organisationen levererar. 
Ambitionen med modellen är att organisationen genom en insikt om 
vilka gapen är och hur de uppstår ska kunna anpassa sina processer 
och sin produkt på ett sätt som förbättrar den kundupplevda 
kvaliteten. (Zeithaml et al, 1990) Modellen har vidareutvecklats av 
Lovelock och Wirtz (2004), se figur 3, och blir därmed mer 
pedagogisk eftersom ursprungsmodellens fem gap har utökats till sju 
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och den visuella figuren av modellen visar gapen i en mer logisk 
ordning. 
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Figur 3. Gapmodellen, Källa: Lovelock och Wirtz, 2004 (s. 412) 

 
1 När ledningen har fel uppfattning om vad kunden 
förväntar sig uppkommer ett kunskapsgap. Allt som oftast beror 
denna bristfälliga information på dålig kommunikation mellan 
organisation och kund eller inom organisationen mellan operativ 
personal och ledning. 
2 Att ledningens uppfattning om kundförväntningen inte 
överensstämmer med de uppsatta kvalitetsmålen för 
organisationens produkt ger upphov till ett standardgap, det beror 
ofta på dålig planering där ledningen inte sätter upp tillräckligt 
tydliga kvalitetsmål.  
3 Då den av ledningen fastställda tjänstekvaliteten inte kan 
förverkligas vid tjänsteutförandet uppstår leveransgapet, vilket kan 
bero på att kraven är svåra att uppfylla, att personalen inte håller 
med om dem eller att de inte stämmer överens med kulturen inom 
organisationen. 
4 Det interna kommunikationsgapet beror på att sälj- och 
marknadsföringspersonalens uppfattning om tjänsteerbjudandet 
skiljer sig från uppsatta standards och det verkliga genomförandet. 
5 Kundens subjektiva uppfattningsförmåga skapar ett 
varseblivningsgap, då det skiljer mellan vad som verkligen 
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levererats och vad kunden upplevt har levererats, vilket beror på 
svårigheten att utvärdera tjänstekvalitet. 
6 Ett tolkningsgap uppstår när marknadskommunikationens 
önskade budskap skiljer sig från hur det uppfattas av kunderna. 
7 Slutligen uppstår tjänstegapet i och med att kundens 
förväntningar inte överensstämmer med uppfattningen av den 
levererade tjänsten. (Lovelock och Wirtz, 2004) 

4.2 Kundanpassning i relationer 
När en relation har uppstått mellan kund och organisation kan den 
tidigare nämnda kundanpassningsprocessen bli mer effektiv och 
resultatbringande eftersom den kan ske på en djupare och mer 
individuell nivå. Ofta skiljer det mellan organisationens och kundens 
syn på en relation. Att fastslå att en relation uppstår i och med 
upprepade kundkontakter är möjligt men inte alltid lämpligt då 
besöken kan bero på annat än att kunden anser sig ha en relation till 
organisationen. Det kan bland annat vara geografisk lämplighet som 
leder till återbesök eller tillfälliga erbjudanden. En lojal relation byggs 
upp av kundens inställning och attityd till organisationen, något som 
måste förtjänas av organisationen via kundanpassning och bra service. 
Relationen uppstår först då kunden bedömer att denne själv och 
leverantören har samma tankesätt. Genom relationen skapas möjlighet 
till en ”win-win-situation” där organisationens vinst kan öka samtidigt 
som kundtillfredsställelsen och kundvärdet ökar, en förutsättning är 
dock att ingen part bara tänker på sig själv. (Grönroos, 2002) Tanken 
är att relationens mer individuella kundanpassning bör medföra en 
större kundtillfredsställelse än vid vanliga kunders transaktioner då 
det finns en stor spridning mellan vad varje enskild kund efterfrågar 
på individuell nivå, och det kan organisationen enklare ta hänsyn till 
vid relationer (Söderlund, 2001). 
 
Djupa relationer bygger enligt Blomqvist et al (1999) på dialoger där 
organisationen har ett informationsutbyte med kunderna samt en 
utveckling av kundprocesserna där organisationen anpassar 
erbjudandet efter kundens situation och behov. Organisationen bör 
sätta kundanpassning i fokus för att skapa ett förtroende mellan 
parterna. Kunden förväntar sig ett värde av den totala relationen som 
överstiger summan av de enskilda transaktionerna, vilket ställer krav 
på att alla aktiviteter inom organisationen koordineras och det medför 
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ökade krav på samarbete även inom organisationen. Kunden ska 
uppleva en sammanhängande process där alla aktiviteter som inte 
medför kundvärde bör elimineras och alla kundkontakter bör vara 
relationsinriktade för att en relation ska kunna skapas. (Grönroos, 
2002) 
 
Ökad anpassning inom en relation kan leda till ett än mer lönsamt 
kundbeteende. Tanken är att kunden ökar sin relativa konsumtion av 
organisationens produkt, främst på bekostnad av inköp av 
konkurrenters produkter men även av andra icke-relaterade produkter. 
Kundandelen menas öka i relationer, det vill säga kunden lägger en 
större andel av sina totala inköp hos organisationen. (Feurst, 1999) 
För att kunna besvara frågan om relationer leder till ytterligare 
möjligheter att öka lönsamheten i jämförelse med ett rent 
transaktionsperspektiv, kan begreppet ”return on relationships” (ROR) 
användas. ROR ses som den långsiktiga finansiella effekten som blir 
resultatet av etablering och upprätthållande av individuella 
kundrelationer. Detta begrepp kan jämföras med finansiella 
investeringsteorins begrepp ”return on investments” (ROI), som 
innebär att relatera dagens värde av framtida intäkter minus kostnader 
mot den kostnad som uppstår i nuet genom investeringen för att kunna 
räkna fram avkastningen. Genom en relation uppstår ett livstidsvärde 
för den enskilde kunden hos organisationen, summan av alla kunders 
livstidsvärde utgör sedan organisationens kundkapital. (Gummesson, 
2004) 

4.3 Kundkapital 
Även Rust et al (2000) för diskussioner kring organisationens 
kundkapital, men ser det inte som ett resultat av enbart kunder som 
organisationen har relationer med utan kundkapitalet byggs upp av 
samtliga kunder. De menar att traditionell ekonomisk teori är allt för 
fokuserad på produktnivå och ger därmed inte en korrekt bild av vad 
som driver lönsamhet. Organisationer ska istället inrikta sig mot en 
kundinriktad redovisning och styrning vilken ger mer realistiska 
kopplingar till lönsamhet och företagsvärde. Det totala kundkapitalet 
är grunden för organisationens lönsamhet och det drivs av tre andra 
kundrelaterade kapital, vilka i sin tur även påverkar varandra, se figur 
4. De tre kapitalen går att påverka genom olika faktorer, men det 
kräver en kundinriktad verksamhet som hela tiden rättar sig efter 
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kundernas krav. Organisationens fokus bör vara att utifrån sin 
situation anpassa samverkan av de tre kapitalen för att skapa ett 
optimalt kundkapital. En ökning av de tre kapitalen kommer att leda 
till att även kundkapitalet ökar, därmed uppstår bättre möjligheter till 
lönsamhet. (Rust et al, 2000) 
 

Värdekapital

Relationskapital

Kundkapital

Varumärkeskapital
 

Figur 4. Kundkapitalets drivare, Källa: Rust et al, 2000 (s. 57) 
 
Värdekapitalet drivs av kundernas uppfattningar om värdet på 
organisationens produkt, det vill säga kundens upplevelse av de mer 
objektiva och rationella aspekterna av produkten. Exempelvis är 
priset, kvaliteten och bekvämligheten för kunden faktorer som 
organisationen måste anpassa efter kundens krav för att skapa ett 
värdekapital. Det sker antingen genom att öka värdet av det kunden 
får eller genom att minska deras insats. Även varumärkeskapitalet 
drivs av kundernas uppfattningar om organisationens produkt, men i 
detta fall är upplevelsen mer känslomässig, subjektiv och irrationell. 
Detta kapital drivs av organisationens planerade och oplanerade 
marknadskommunikation. Det är framförallt tre positiva effekter som 
ska eftersträvas: skapa en medvetenhet hos kunderna och en 
attraktionskraft i varumärket, bygga känslomässiga band och en 
positiv attityd från kunderna till produkten samt att kunderna 
medvetet eller omedvetet ska erinras att köpa produkten. Det tredje 
kapitalet, relationskapitalet, uppkommer genom de kunder som är 
stadigt återkommande på grunder som är djupare än enbart de 
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objektiva och subjektiva uppfattningarna av produkten. 
Tankegångarna i detta kapital överensstämmer med det som tidigare 
redovisats gällande relationer. (Rust et al, 2000) 

4.4 Är kundanpassning lönsamt? 
Bilden av att en kund som upplever en högre tillfredsställelse och ett 
högre värde blir mer lönsam är vanligt förekommande både i 
praktiken och i teorin. Logiken i resonemanget är trovärdigt men det 
finns få studier som kunnat styrka sambandet och även några studier 
som motsäger det samma. Hög kundtillfredsställelse kan leda till 
framtida vinster men samtidigt är det vanligt att kunder byter till en 
konkurrent trots att de är tillfredsställda. Påverkan från bekanta, 
konkurrenters marknadsföring och känslan av att vilja pröva något 
nytt är vanliga anledningar. (Gummesson, 2000) 
 
Zeithaml och Bitner (2003) för ett resonemang kring huruvida det 
finns något samband mellan kundens ökade tillfredsställelse och 
lönsamhet. Deras grundfilosofi är att det finns olika strategier för en 
organisation att öka lönsamheten och att dessa strategier går att 
tillämpa även i kombination med kundanpassning i form av 
kvalitetsökningar. Offensiva strategier strävar efter att genom ökad 
kvalitet öka den totala kundvolymen. Det sker genom att locka till sig 
tidigare icke-användare, öka marknadsandelen på någon av 
konkurrenternas bekostnad eller att öka lönsamhetsmarginalen genom 
höjda priser och minskade kostnader för klagomålshantering. De 
defensiva strategierna är i sin tur mer inriktade på att behålla de 
kunder som organisationen redan har. Via en ökad kvalitet uppstår 
bytesbarriärer, vilket medför att kundens byte till andra leverantörer 
försvåras genom psykologiska och relationsmässiga bindningar. 
Effekten kan bli att de befintliga kunderna köper mer och blir mindre 
priskänsliga, samtidigt som organisationen kan bli mer 
kostnadseffektiv genom att den slipper jaga nya kunder eller bättre 
kan anpassa erbjudandet till de nuvarande kunderna. Sambanden har 
empiriskt påvisats men är inte bevisade och anses fortfarande vara 
överförenklade och därmed relativt svaga. (Zeithaml och Bitner, 
2003) 
 
Tanken att kvalitet måste inkluderas i sambandet mellan 
kundanpassning och lönsamhet är vanlig. Insatser gällande 
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kvalitetsförbättringar måste vara finansiellt motiverbara, det vill säga 
ge en försvarlig ekonomisk avkastning. Begreppet ”return on quality” 
(ROQ) kan fungera som ett svar på det traditionella 
ekonomibegreppet ROI. Att kvalitetsförbättringar ses som en 
investering medför en insikt om att det är möjligt att satsa för mycket 
resurser på kvalitetsförbättringar samt att organisationen i sitt beslut 
kring olika kvalitetsförbättringsalternativ verkligen måste kunna 
förutse de framtida intäkterna och kostnaderna. (Rust et al, 1995) 
 
Det går att se ett samband mellan lönsamhet i tjänsteföretag och 
organisationens leveransprecision. Begreppet är ett uttryck för 
organisationens effektivitet gällande förmågan att hålla sig till vad 
som förväntas av kunderna. Vid underleverans utnyttjar inte 
leverantören resurser i tillräckligt stor utsträckning och då finns risken 
att kunden vill omförhandla priset eller byta leverantör samt att 
organisationen kan få extra kostnader för rättelse. Överleverans i sin 
tur betyder att leverantören lägger mer resurser på kunden än vad som 
efterfrågas vilket kräver extrafakturering om inte marginalerna ska 
minska. Risken finns även att kunderna kan vänja sig vid den högre 
leveransstandarden varför kraven på organisationen höjs. Studier visar 
att leveransprecisionen ofta är felaktig vilket inte är bra då en korrekt 
nivå skapar bäst förutsättningar för lönsamhet. Von Scheele menar att 
resurser och tid som inte kommer kunden till nytta kan anses vara 
svinn. Kunden vill endast betala för de resurser och den arbetstid som 
är värdeskapande för dem, inte för överleverans eller underleverans. 
(Von Schéele, 1996) 

4.4.1 Produktivitetens roll för lönsamheten 
Sambandet mellan kundanpassning och lönsamhet går enligt 
Gummesson (2000) inte att beskriva eller klarlägga generellt eftersom 
det alltid är situationsanpassat och eftersom det inte finns tillräckligt 
med forskning inom området. Gummesson (2004) hävdar trots allt att 
det är trovärdigt att ökad kvalitet driver produktiviteten och 
lönsamheten, se figur 5. Han ser ett samband mellan de tre begreppen, 
vilka han kallar trillingar som om de åtskiljs blir en olycklig familj.  
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Figur 5. Trillingsambandet, Källa: Gummesson, 2004 (s. 143), Egen 
översättning 

 
När kvaliteten ökar förbättras lönsamheten både direkt och indirekt 
via sammanlagt sjutton samband, vilka dock inte ska ses som helt 
uteslutande utan snarare som de mest betydande. Kvalitetsökningar 
har en positiv effekt på de nio primära faktorerna där de två till 
vänster i figur 5 är intäktsdrivande, de tre till höger är 
kapitalkostnadsdrivande och de fyra i mitten är kostnadsdrivande. 
Dessa nio faktorer kommer sedan genom direkta eller indirekta 
samband påverka lönsamheten. Lönsamheten påverkas direkt 
eftersom effekterna av kvalitetsförbättringar tenderar att öka det 
ekonomiska resultatet, vilket visas i figuren genom de samband som 
inte går via produktiviteten. Lönsamheten kommer också att påverkas 
indirekt genom de samband i figuren som via ökad produktiviteten 
ökar lönsamheten. (Gummesson, 2004) 

4.5 Lärande organisation 
Genom att i tjänsteprocessen bygga in lärande hos både kunderna och 
organisationens medarbetare har kundanpassningen goda premisser. 
Det individuella lärandet ska ges förutsättningar, lärandet ska även ha 
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goda möjligheter att spridas samtidigt som förändringar utifrån 
lärandet ska vara möjliga. Inte förrän dessa villkor är uppfyllda 
uppstår det organisatoriska lärandet. (Edvardsson, 1996) Garvin 
(1993) ger följande definition: 
 

…en lärande organisation är en organisation som är skicklig på att 
skapa, förvärva och överföra kunskap samt modifiera sitt beteende så 
att det avspeglar nya kunskaper och insikter. 

Källa: Garvin, 1993 (s. 80), Egen översättning 
 
Argyris (1993) skiljer på lärande utifrån olika loopar. ”Single-loop-
learning” eller enkelkretslärande innebär ett lärande mot bakgrund av 
konsekvenserna av tidigare beteenden. Enkelkretslärande kan lösa 
existerande problem men tar aldrig frågan om varför problemen 
uppstår i beaktning. Detta kräver istället att organisationen ifrågasätter 
sina egna bakomliggande antaganden och värderingar, därmed 
uppkommer möjligheten till grundläggande förändringar i 
organisationens handlingssätt vilket kräver reflektion som kan leda till 
nya tankesätt och kognitiva strukturer, ”double-loop-learning”. Vissa 
forskare, exempelvis Swieringa och Wierdsma (1992), menar att det 
även finns ett tredje steg, ”triple-loop-learning”, och att det är först i 
detta steg som förmågan att lära sig lära uppstår samtidigt som de allra 
viktigaste principerna inom organisationen då kan ifrågasättas. 
 
Ständigt organisatoriskt lärande krävs för att kundanpassning ska vara 
genomförbar. Detta eftersom även kunden och marknaden har en 
lärandeprocess vilket leder till att behoven och förväntningarna 
förändras, ofta med följden att kraven på organisationen och 
produkten ökar (Antonides och van Raaij, 1998). Därmed är en 
utveckling av tjänsteerbjudandet nödvändig för att fortsatt 
kundtillfredsställelse ska vara möjlig. Det krävs informationsutbyte 
och kommunikation för att kunden ska ha tillfälle att påverka 
tjänsteerbjudandet och för att organisationen ska kunna anpassa 
detsamma. För organisationen står kundens tillfredsställelsegrad för 
den viktigaste utgångspunkten till fortsatt lärande hos organisationen. 
Det är dock även viktigt att utbilda kunderna för att de ska agera 
lämpligt utifrån organisationens synvinkel, exempelvis att de ställer 
rimliga krav och sprider ett gott rykte om organisationen. 
(Edvardsson, 1996) 
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5 STYRNING 
Efter att ha visat hur en organisation utifrån insamlad 
kundinformation kan anpassa produkten efter kundens behov och 
förväntningar, redogörs nu för hur styrningen av kundanpassning kan 
se ut för en organisation. Först presenteras objektivt teorin om det 
balanserade styrkortet som den framställs i litteraturen. Därefter 
kommer litteraturstudiens analysdel uppdelad på de krav på styrning 
som uppstår hos en kundinriktad organisation och på den teoretiska 
utvecklingen av det balanserade styrkortet. 
 
Alla organisationer genomgår på olika sätt en process för att 
överhuvudtaget kunna vara verksamma. Till en början ska 
organisationen bestämma vilka de grundläggande målen är, först 
därefter kan organisationen genom en lämplig strategiformulering 
besluta hur resurserna ska användas för att på bästa sätt nå dessa mål. 
Efter detta kan styrningen börja ta form, den kan delas upp i två delar. 
Organisationen måste säkerställa att de har rätt strategi genom att 
externt studera marknaden och kunderna, ”strategic control”. Internt 
sker också en styrning inriktad på att få de anställda till att arbeta för 
att organisationen ska fungera på bästa tänkbara sätt, ”management 
control”. (Merchant och van der Stede, 2003) Fortsättningsvis 
kommer ”management control” benämnas intern ekonomisk styrning 
och ”strategic control” benämnas extern strategisk styrning. 
 
Syftet med intern ekonomisk styrning är att säkerställa att de anställda 
förstår vad som förväntas av dem, är motiverade att göra det de ska 
samt har rätt kompetens och förutsättningar för att kunna lyckas. Den 
externa strategiska styrningen är ofta förbisedd och tagen för given 
varför den får en undanskymd roll i styrningslitteraturen. 
Styrningsbehovet eller framförallt hur styrningen bör utformas 
varierar med vilken grad av osäkerhet som uppstår hos 
organisationsmedarbetarna. Osäkerheten härstammar vanligtvis från 
dålig kommunikation, förändringar eller otillräcklig kunskap om 
organisationens mål och marknadens krav. Egentligen spelar det 
mindre roll hur styrsystemet ser ut, det viktiga är att de strategiskt 
viktiga variablerna byggs in i det och att det är anpassat till 
organisationens ansvarsstruktur och leder till god koordinering av 
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verksamheten. Den traditionella synen på styrning är att den ska 
utgöra en process där en strategisk planering först äger rum och att 
den sedan bryts ned i operativ planering i form av budgetar och 
kalkyler. Därefter rapporteras resultatet via bland annat interna 
rapporter, internredovisning och extern redovisning. Slutligen kan 
avvikelseanalyser ske genom att jämföra planeringen med utfallet. 
(Merchant och van der Stede, 2003) 

5.1 Det balanserade styrkortet 
I USA kritiserades i debatten ”relevance lost” den traditionella 
styrningen där den starka finansiella fokuseringen ansågs medföra att 
informationen framställdes för sent, var för aggregerad och oordnad 
för att ha något värde vid planering och kontroll. Därmed började 
tankar om att den finansiella styrningen borde kompletteras med andra 
faktorer växa fram, eftersom en fokusering på enbart aggregerade 
finansiella mått ansågs förhindra den framtida utvecklingen av ett 
långsiktigt ekonomiskt värde i organisationen. (Johnson och Kaplan, 
1987) Kaplan och Norton skapade under tidigt 90-tal teorin om det 
balanserade styrkortet, på engelska ”Balanced Scorecard”. 
 
Målet med det balanserade styrkortet är att överbrygga det gap som 
ofta finns i organisationer mellan strategiformulering och 
operationalisering av dessa strategier. Modellen har till uppgift att 
samordna kortsiktiga och långsiktiga planer, vilka ofta är skapade av 
flera individer på olika nivåer i organisationen, för att de ska dra åt en 
gemensam strategisk riktning och därmed skapa balans i 
verksamheten. (Olve et al, 1999) Förutom detta är tanken att modellen 
ska medföra en lämplig avvägning mellan finansiella och icke-
finansiella faktorer samt mellan extern och intern prestation (Kaplan 
och Norton, 1996). Utgångspunkten är organisationens övergripande 
vision, den i framtiden önskade positionen, som ska vägleda och styra 
verksamheten i dagsläget. Visionen ska brytas ned i strategiska mål 
utifrån olika perspektiv och till dessa ska mätbara nyckelmått tas 
fram. Betydelsefullt är att styrkortet verkligen länkar samman hela 
verksamheten och att kopplingarna ger positiva effekter i det 
finansiella perspektivet. Svårigheten med att skapa mått är att hitta de 
rätta sambanden, få balans mellan måtten och se till att det inte finns 
mått som motverkar varandra. (Olve et al, 1999) Att ha en 
kombination av drivande mått och utfallsmått är en viktig aspekt vid 
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komponerandet av ett styrkort. Det drivande måttet talar om vad som 
påverkar en situation medan utfallsmåttet endast visar resultatet. 
Mixen är viktig då utfallsmåttet inte ger någon vägledning om hur 
målet ska nås och inte heller kan utvärdera om en strategi är lyckad 
innan slutresultatet är redovisat. Det drivande måttet däremot kan ge 
indikationer om kortsiktiga operationella fördelar men säger inget om 
det långsiktiga strategiska resultatet. (Kaplan och Norton, 1996) 
 
Ambitionen är att det ska uppstå balans mellan de fyra i modellen 
inkluderade perspektiven, samtidigt som olika tidsfokus medför 
balans i verksamheten mellan kort och lång sikt, se figur 6. Dessutom 
är tanken att modellen ska leda fram till handlingsplaner som på ett 
lämpligt och förmånligt sätt behandlar organisationens kritiska 
framgångsfaktorer. För att modellen ska kunna implementeras krävs 
konkreta handlingsplaner och beskrivningar på nödvändiga aktiviteter 
för att det framtida arbetet ska fungera. Förutom detta bör 
organisationens olika verksamhetsområden ta fram olika styrkort för 
respektive verksamhet. Det är dock viktigt att alla dessa tillsammans 
har kopplingar till och uppfyller hela organisationens styrkort. (Olve 
et al, 1999) 
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Figur 6. Det balanserade styrkortet, Källa: Olve et al, 1999 (s. 22) 

 
I modellen ovan talas det ursprungligen om perspektiv, att 
organisationen exempelvis ska ställa sig frågorna ”hur ser kunden på 
oss” (kundperspektivet) eller ”hur ser ägarna på oss” (det finansiella 
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perspektivet). Senare har det allt mer talats om fokus, det vill säga 
organisationens syn på exempelvis kunderna, och hur det leder till 
frågor som organisationen bör ställa sig själv för att kunna förbättra 
verksamheten. Oftast menas med perspektiv numera båda synsätten 
eftersom de båda är viktiga för organisationen. (Olve et al, 1999) 
 
Målet med det finansiella perspektivet är att organisationen ska 
framstå som framgångsrik utifrån ägarnas och investerarnas 
synvinkel, vilket oftast sker genom värdering av främst den historiska 
lönsamhetsutvecklingen men allt mer förekommande även av de 
framtida finansiella möjligheterna. Styrkortet har till uppgift att 
genom de inkluderade målen och dess mått knyta samman de 
finansiella målen med organisationens strategi. (Kaplan och Norton, 
1996) Det finansiella perspektivet är det perspektiv varemot de övriga 
perspektiven kopplas. Perspektivet sätter upp riktlinjer och villkor för 
de övriga perspektiven och är därmed det perspektiv som har mest 
gemensamt med den traditionella styrningen där den finansiella delen 
står i centrum. (Olve et al, 1999) 
 
För att nå visionen måste verksamheten och produkten tilltala kunden, 
därför inkluderas ett kundperspektiv i modellen. Organisationen måste 
övergå från att enbart fokusera på hur produktionen kan ske 
effektivast internt till att även inkludera hur kunden externt ska kunna 
tillfredsställas effektivast. Det gäller för organisationen att kartlägga 
kundernas beteende och vilken tyngd de lägger vid produktens olika 
egenskaper. Med utgångspunkt från informationen går det att fastslå 
de marknadsrelaterade strategierna och därmed påverka de övriga 
perspektiven. (Kaplan och Norton, 1996) Kundperspektivet kan ses 
som hjärtat i modellen. I och med detta bör processperspektivet 
liksom lärande- och tillväxtperspektivet bygga på kundperspektivet. 
Är inte produkterna tillfredsställande utifrån kundens behov skapas 
inga intäkter och verksamheten riskerar att få bekymmer som förr 
eller senare kommer att påverka det finansiella perspektivet. (Olve et 
al, 1999) 
 
Inom processperspektivet finns troligen den största skillnaden mellan 
det balanserade styrkortet och traditionell finansiell styrning, trots det 
faktum att det fortfarande ofta är de interna aspekterna av 
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verksamheten som står i centrum. Det klassiska sättet att styra är 
genom ansvarsenheter som har finansiellt ansvar i någon form, men i 
styrkortet är filosofin att kontroll och utvärdering ska ske utifrån 
kvalitet. (Olve et al, 1999) Det är lämpligt att identifiera en fullständig 
kedja inom processperspektivet. Kedjan inleds med identifiering av 
nutida samt framtida kundbehov. Genom utveckling skapas lösningar 
till behoven som sedan produceras och levereras till kunder genom 
den operationella processen i kedjan. (Kaplan och Norton, 1996) 
 
Morgondagens lärande- och tillväxtperspektiv är ämnat att 
upprätthålla ett reflekterande kring vad som ska göras för att fortsätta 
förbättra verksamheten i framtiden, det sker genom att analysera vad 
som krävs för att behålla och utveckla resurser och kunskaper som 
finns inom organisationen för att tillfredsställa kunden men även för 
att bevara produktiviteten och effektiviteten. (Olve et al, 1999) Kaplan 
och Norton (1996) betonar personalens betydelsefulla roll och menar 
att det är viktigt att även personalen är tillfredsställd och motiverad. 
De framhåller också vikten av att organisationens system och 
strategiska inriktning är utvecklingsorienterat för att organisationen 
ska nå långsiktiga framgångar. 

5.1.1 Nya generationer av det balanserade styrkortet 
De praktiska problemen med att använda den klassiska varianten av 
teorin innebar att en ny form av styrkort utformades under mitten av 
90-talet. Förändringen berodde främst på den oklara definitionen av 
modellen men också på svårigheten att fastslå lämpliga mål och mått 
kopplade till perspektiven. Nyheten inom den andra generationens 
styrkort var att en schematisk karta över alla kopplingar mellan de 
strategiska målen och prestationsmåtten inom perspektiven föreslogs, 
vilken var ämnad att åskådliggöra ett orsaksförhållande mellan mål 
och mått för att därmed skapa en ökad balans mellan perspektiven. 
Genom detta förfarande identifieras viktiga aktiviteter och resultat där 
mål och mått måste sättas upp. Specifika strategiska mål ska vara 
grunden till de mått som väljs, ungefär 20-25 strategiska mål bör 
identifieras och utifrån dessa sätts mått relaterade till något av 
perspektiven. (Lawrie och Cobbold, 2004) 
 
I slutet av 90-talet kom den tredje generationens utveckling av 
styrkortet. Denna byggde på den andra generationens utveckling men 
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slog samman det finansiella perspektivet och kundperspektivet till ett 
resultatperspektiv medan lärande- och tillväxtperspektivet samt 
processperspektivet bildade ett aktivitetsperspektiv för att ytterligare 
minska komplexiteten. Den tredje generationens styrkort fastslog 
också behovet av att använda slutmålet som referenspunkt i 
målsättningsarbetet. Mål av typen ”vi ska uppnå en viss 
marknadsandel”, ”…en viss kvalitetsnivå” eller ”…en viss 
kundtillfredsställelse” förenklar strategiutvecklingen. Slutmålet 
fastslås först och sedan tas lämpliga strategier fram för att nå dit, 
dessutom är det enklare att hitta orsak-verkan samband utifrån den 
ordningen. (Lawrie och Cobbold, 2004) 

5.2 Kundanpassningens krav på styrning 
En organisation som tillämpar en utvecklad kundanpassning kommer 
att ställas inför en hel del komplikationer när styrsystemet utformas, 
som inte ”vanliga” organisationer ställs inför. Kundanpassning kräver 
en kontinuerlig process som ska medföra att korrekt och aktuell 
information samlas in för att ge underlag till beslut för hur 
kundanpassningen ska genomföras i form av förändringar i 
produktens kvalitetsdimensioner. En kundinriktad organisation måste 
förutom att hantera den vanliga organisationens verksamhet samtidigt 
kunna hantera kundanpassningsprocessen. Resultatet blir att 
organisationens komplexitet ökar genom extra aktiviteter som med 
stor sannolikhet skiljer sig från den övriga verksamheten, därmed 
uppstår en ökad osäkerhet hos organisationens individer och ett ökat 
koordineringsbehov. Dessutom kan själva kundanpassningen av 
produktens kvalitetsdimensioner i sig medföra förändringar och 
komplikationer för organisationens produktionsprocesser, därmed 
kommer den interna osäkerheten hos organisationens anställda att öka 
ytterligare. 
 
Kundanpassningen medför alltså en ökad komplexitet och ett 
förändringstryck vilket leder till ökad intern osäkerhet hos 
organisationens individer och därmed ökar kraven på styrsystemet. 
Kundinformationen i sig medför dock att det blir lättare att sätta upp 
strategier och mål för organisationen eftersom kundernas 
förväntningar och uppfattningar blir kända, varför den externa 
osäkerheten hos organisationens individer minskar. Resultatet blir att 
kundanpassningen ställer högre krav på framförallt den interna 
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ekonomiska styrningen, medan en mer utvecklad 
kundanpassningsprocess egentligen innebär att organisationen ökat sin 
externa strategiska styrning, därmed ersätts behovet av övrig extern 
strategisk styrning. Kundanpassningsprocessen i sig är således positiv 
för styrsystemet eftersom extern strategisk styrning annars ofta 
förbises. 

5.3 En teoretisk utveckling av det balanserade 
styrkortet 

Styrkortet som styrsystem ger bättre möjligheter att uppfylla 
kundanpassningens krav än traditionell styrning, eftersom modellen 
från början inkluderar förutsättningar för både den interna ekonomiska 
styrningen och den externa strategiska styrningen. En liknelse med 
metodiklärans begrepp reliabilitet och validitet kan ske. Om 
organisationen inriktar sig på fel saker (låg validitet) genom en 
bristfällig extern strategisk styrning spelar det mindre roll att själva 
genomförandet blir effektivt (hög reliabilitet) genom en bra intern 
ekonomisk styrning. Däremot är modellen precis som den traditionella 
styrningen dålig på att mer konkret ge förslag på hur organisationen 
ska gå tillväga. Problemet beror till stor del på att det är svårt att på ett 
generellt plan detaljerat beskriva hur ett styrsystem ska konstrueras 
eftersom organisationers situationsförhållanden i praktiken varierar 
kraftigt (Merchant och van der Stede, 2003).  
 
Det som blir intressant för en vidare utveckling av det balanserade 
styrkortet är inte den interna eller externa styrningens roll i modellen 
utan snarare interaktionen mellan dem. Eftersom modellen är ett 
resultat av en kritik mot den traditionella styrningen inkluderar den 
aspekter som den traditionella styrningen inte avser att lösa. 
Utvecklingen bör därmed bättre försöka förklara hur en 
kundanpassningsinriktad styrning kan underlätta förverkligandet av 
den i modellen efterstävade balansen. 
 
Kaplan och Norton menar inte att de fyra perspektiven är oantastliga 
utan de förespråkar att organisationen utifrån sin situation ska lägga 
till eller dra ifrån perspektiv. (Olve et al, 1999) Redan i andra och 
tredje generationens styrkort angrips komplexitetsproblemet i 
modellen genom att lärande- och tillväxtperspektivet vävs in i de 
övriga perspektiven och framförallt i processperspektivet. Den tredje 
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generationens styrkort tar till och med steget fullt ut och slår ihop 
processperspektivet med lärande- och tillväxtperspektivet till ett 
aktivitetsperspektiv, medan kundperspektivet och det finansiella 
perspektivet slås ihop till ett resultatperspektiv. Vi delar tanken att 
lärande- och tillväxtperspektivet kan exkluderas ur modellen och 
istället inkluderas i de andra perspektiven, men menar att den tredje 
generationens indelning inte är optimal. Det är framförallt att lärande- 
och tillväxtperspektivet inte längre blir en del av kundperspektivet 
som är fel. Modellen övergår då till att återigen närma sig den interna 
ekonomiska styrningen och utrymmet för den externa strategiska 
styrningen minskas, vilket inte är lämpligt eftersom den externa 
utgångspunkten är en av styrkortets styrkor. Vårt förslag är att 
exkludera lärande- och tillväxtperspektivet som en egen del i 
modellen och istället inkludera tankarna kring lärande i de andra 
perspektiven, vilket möjliggörs genom att inkludera tankegångar från 
teorin om den lärande organisationen i modellen. Tillväxtdelen av det 
eliminerade perspektivet tas bort helt i utvecklingen av modellen, den 
tillväxtfokuserade organisationen får vid behov inkludera mål och 
mått för tillväxt i sitt styrkort. 
 
Att föra in resonemanget om den lärande organisationen i det 
balanserade styrkortet är ingen nyhet, men det är heller inte speciellt 
utvecklat (Olve et al, 1999). Garvins (1993) definition av den lärande 
organisationen stämmer väl överens med vår syn på en lämplig 
kundanpassningsprocess och därför ter det sig naturligt att inkludera 
teorier om den lärande organisationen i teoriutvecklingen av det 
balanserade styrkortet. Argyris (1993) och Swieringa och Wierdsmas 
(1992) tankar om lärandeloopen kommer att tillämpas i utvecklingen 
av det balanserade styrkortet. Kort sagt ersätts lärande- och 
tillväxtperspektivet med en lärandeloop, se figur 7, där organisationen 
först ska säkerställa ett enkelkretslärande inom respektive perspektiv 
och i relationerna däremellan, för att sedan sträva mot de högre 
nivåerna av lärande. 
 
Viktigt att poängtera är att originalmodellens lärande- och 
tillväxtperspektiv inte glöms bort när perspektivet inte längre är med i 
modellen. Anledningen till att det togs bort var för att motarbeta den i 
våra ögon felaktiga synen på tidsaspekten i modellen. Vi anser inte att 
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det finansiella perspektivet ska motsvara dåtid, kund- och 
processperspektivet nutid samt lärande- och tillväxtperspektivet 
framtid utan menar att alla inkluderade perspektiv ska innehålla en 
komplett tidsskala. Genom att ta bort det sistnämnda perspektivet och 
istället inkludera tanken om den lärande organisationen och dess 
lärandeloop får de kvarvarande perspektiven en komplett tidsskala. 
Tanken är att lärandeloopen ska fungera som en katalysator som hela 
tiden driver verksamheten framåt samtidigt som den också ska hjälpa 
till att skapa balans mellan de tre kvarstående perspektiven. För att 
lärandet ska fungera krävs att det tas fram mål och mått som är 
framtidsinriktade inom samtliga tre perspektiv och inte bara inom 
processperspektivet, vilket annars är vanligt. Dessutom är tanken att 
själva processen med att ta fram mål och mått ska bli mer dynamisk 
genom lärandeloopen. Nuförtiden är världen mer föränderlig än förr, 
därmed ökar kraven på att mål och mått kontinuerligt anpassas för att 
de ska ha hög validitet, då krävs lärande även inom mål- och 
måttframtagandet. 
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Figur 7. Förenkling av det balanserade styrkortet 

 
Vilka praktiska konsekvenser får då utvecklingen av modellen? I detta 
skede av utvecklingen medför den egentligen ingenting förutom att 
modellen blir något mindre komplex. Modellen ger nu endast upphov 
till tre samband istället för de sex samband som uppstår i 
originalmodellen, det bör underlätta arbetet med att ta fram mål och 
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mått för de tre perspektiven som även kan fånga upp interaktionen 
mellan perspektiven och därmed ökar möjligheten att nå den 
eftersträvade balansen. 
 
Det är framförallt genom relationerna mellan de tre kvarvarande 
perspektiven som utvecklingen av det balanserade styrkortet leder till 
skillnader mot originalmodellen och ger bättre möjligheter till 
styrning av kundinriktade organisationer. Ambitionen är att modellen 
ska bli mer pedagogisk och därmed mer praktiskt tillämpbar samtidigt 
som den externa fokuseringen ska lyftas fram eftersom den interna 
delen redan är väl utvecklad i styrningslitteraturen. Därmed kommer 
kundperspektivets roll i modellen att vara i centrum i den fortsatta 
utvecklingen, där perspektivet i sig kommer att diskuteras tillsammans 
med dess kopplingar till processperspektivet respektive det finansiella 
perspektivet. Det tredje sambandet, det vill säga mellan 
processperspektivet och det finansiella perspektivet, kommer inte att 
tas upp eftersom det dels är relativt väl utrett i ekonomilitteraturen 
men framförallt eftersom det hamnar utanför studien. Tanken är att 
inkludera olika modeller relaterade till den kundinriktade 
organisationen och därigenom förtydliga det balanserade styrkortet 
gällande hur organisationen bör arbeta för att vara kundanpassad. 
Därmed blir det lättare att fastställa hur styrningen ska se ut. 

5.3.1 Kundperspektiv 
För en kundinriktad organisation är givetvis kundperspektivet centralt. 
Faktorer som är relevanta för kundperspektivet har tidigare behandlats 
i kapitlen ”lära känna kunden” och ”kundanpassning”. Rust et als 
(2000) modell om kundkapital är en god utgångspunkt för 
organisationens kundanpassning och därmed för kundperspektivet. De 
menar som tidigare nämnts att organisationens kundkapital drivs av 
tre andra kapital (se tillbaka i figur 4). Värdekapitalet visar att 
organisationen måste skapa ett värde för kunden, vilket kräver att 
hänsyn tas till kundens behov och förväntningar för att kunden ska 
kunna tillfredsställas och erhålla ett värde. Varumärkeskapitalet 
indikerar i sin tur organisationens behov av att säkerställa att 
organisationens image och varumärke attraherar marknaden. Slutligen 
kan vård av relationskapitalet medföra att organisationen ytterliggare 
kan förstärka effekterna av sin kundanpassning. 
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Det kan tyckas underligt att inkludera denna modell i utvecklingen av 
styrkortet eftersom den beror mer på kundrelaterade faktorer än på 
organisationsrelaterade faktorer, men i och med att kundperspektivet 
ska vara externt fokuserat är det motiverat att inkludera en modell 
som visar hur organisationens kundkapital byggs upp genom 
kunderna. Modellen ger en god bild av vad som ingår i kundernas syn, 
eller perspektiv, på organisationen. Därmed är den en god grund för 
vad organisationen ska inrikta sig mot. Utifrån det externa perspektiv 
som måste inkluderas i organisationens medvetande ska sedan 
verksamheten internt styras för att en anpassning mot kunderna ska 
leda till ett högt kundkapital. Därmed kan ett kundfokus säkerställas i 
organisationen. Styrningen bör således inriktas mot att säkerställa 
kopplingarna från kundperspektivet till processperspektivet respektive 
till det finansiella perspektivet. 

5.3.2 Relationen kundperspektiv och processperspektiv 
För att organisationens kundfokus ska överensstämma med det 
perspektiv som uppstår hos kunderna måste den 
kundanpassningsprocess som tidigare tagits upp fungera. Processen, 
som visas i figur 8, kan kort sammanfattas med att organisationen 
måste samla in kundinformation för att kunna fatta välgrundade beslut 
om eventuella förändringar, slutligen ska beslutet realiseras genom 
kvalitetsförändringar i någon av de tre kvalitetsdimensionerna. 

Kvalitetsförändringar

Informationsinsamling Beslutsfattande

Kundanpassnings-
processen

Kvalitetsförändringar

Informationsinsamling Beslutsfattande

Kundanpassnings-
processen

 
Figur 8. Kundanpassningsprocessen 
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Kundanpassningsprocessen medför som tidigare nämnts vissa 
komplikationer för organisationens styrsystem. Det blir även fallet i 
utvecklingen eftersom processperspektivet utvidgas och kompliceras 
ytterligare, styrningen måste säkerställa att även denna verksamhet 
fungerar på ett bra sätt i organisationen. Gapmodellen utgör en bra 
utgångspunkt för hur kundinriktad styrning bör se ut. I modellen finns 
som bekant sju gap. Tre av gapen finns i relationen mellan kund och 
organisation. Kunskapsgapet minskas genom 
kundinformationsinsamlingen, perceptionsgapet och tolkningsgapet 
kan minskas genom kunskap om kundernas uppfattningsförmåga 
vilket medför att organisationen levererar rätt kvalitet och 
marknadsför rätt kvalitet. Det slutliga tjänstegapet är helt kundknutet 
och kan bara påverkas indirekt av organisationen genom att 
säkerställa att de övriga sex gapen minimeras. Minskning av 
ovanstående gap kan ses som en del av den externa strategiska 
styrningen medan minskning av de tre kommande gapen kan ses som 
intern ekonomisk styrning ämnad att underlätta den externa 
strategiska styrningen. 
 
De tre organisationsspecifika gapen överensstämmer väl med de 
grundläggande kraven på styrning. Standardgapet, leveransgapet och 
det interna kommunikationsgapet kan minskas genom att styrningen 
säkerställer koordinering av verksamheten samt att de anställda vet 
vad som förväntas av dem, har rätt kompetens och förutsättningar 
samt är tillräckligt motiverade. Därmed kan även vad som anses vara 
intern ekonomisk styrning ge effekter på den externa strategiska 
styrningen, dock under förutsättning att den verkligen medför att 
kundanpassningsprocessens effektivitet ökar. Vid användning av det 
balanserade styrkortet bör därför mål och mått som säkerställer att 
kundanpassningsprocessen sker inkluderas. Dessutom bör mål och 
mått utformas på ett sätt som medför att de tre organisationsspecifika 
gapen minimeras eftersom sannolikheten för att de övriga gapen, som 
alla beror delvis eller helt av kund, ska minimeras då ökar. 
 
Ett sätt att säkerställa kunddialog och därmed bättre möjligheter för 
kundanpassning är att inkludera kundskötare och kompetensskötare i 
organisationen. Kundskötare har ansvaret för olika kundgrupper och 
när relationer uppstår kunder på en individuell nivå. Detta för att 
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säkerställa att kunderna inte får olika information och signaler från 
olika delar av organisationen. Kundskötaren ska även föra en dialog 
med kunderna, säkerställa att information lagras samt kontrollera att 
det finns ett ekonomiskt och strategiskt värde i varje kundgrupp eller 
kundrelation. Kompetensskötaren ansvarar för att organisationens 
processer och system anpassas när kundskötaren, baserat på 
kundinformation, efterfrågar förändring. (Feurst, 1999) 

5.3.3 Relationen kundperspektiv och finansiellt perspektiv 
Det verkar finnas ett samband mellan kundernas tillfredsställelse och 
organisationens lönsamhet enligt tidigare förda resonemang. Även om 
det finns lite forskning som stöder detta påstående är i princip alla 
forskare överens om att sambandet finns, det finns inte heller några 
större undersökningar som motbevisar sambandet. Problemet har varit 
att visa exakt hur sambandet ser ut och hur starkt det är. Vår syn på 
sambandet är att ökad kundtillfredsställelse leder till de effekter på 
kundens beteende som kan tänkas leda till ökad lönsamhet och att det 
för att kundens tillfredsställelse ska öka krävs att organisationen har 
en kundanpassning. Kundanpassningen måste ske i någon av de tre 
kvalitetsdimensionerna vad, var och hur på ett sätt som ökar den 
kundupplevda kvaliteten. Detta eftersom det är dessa 
kvalitetsdimensioner som är möjliga för organisationen att påverka 
och då det finns ett samband mellan kundupplevd kvalitet och 
tillfredsställelse. Därför är kvalitet en naturlig utgångspunkt vid 
bedömning av kundanpassningens effekter på lönsamhet. 
 
Gummesson (2004) menar att ökad kvalitet har både direkta och 
indirekta effekter som är positiva för organisationens lönsamhet. Han 
framför en rad samband som redovisades i figur 5 men vi väljer att 
illustrera modellen på ett enklare sätt i figur 9 för att den ska vara 
lättare att använda i utvecklingen av det balanserade styrkortet. Det 
bör dock poängteras att det handlar om en visuell förenkling av 
modellen och inte en faktisk förändring. 
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Lönsamhet

Produktivitet

Trillingsambandet

Kvalitet
 

Figur 9. Gummessons trillingsamband - egen förenklad visualisering 
 
Om kvalitetsförbättringen i detta resonemang tas för given, eftersom 
den har utretts i föregående delkapitel, måste styrningen inriktas mot 
att säkerställa att både de direkta och indirekta sambanden fungerar. 
Storbacka och Lehtinen (2000) framhåller betydelsen av att inte tro att 
lönsamheten automatiskt förbättras bara för att organisationen ökar 
det kundupplevda värdet, utan det är viktigt att styrningen säkerställer 
att de faktorer som driver lönsamheten också fungerar optimalt. Vissa 
av Gummessons (2004) samband är svårpåverkade för organisationen 
eftersom de beror av kundens beteende medan vissa, främst de 
indirekta sambanden som beror av produktiviteten, går att påverka 
organisatoriskt varför dessa bör hamna i fokus. Genom att inkludera 
mål och mått i styrkortet som är relaterade till dessa samband 
”tvingas” denna medvetenhet fram. 
 
Viktigt att tänka på gällande vissa av sambanden är att det inte bara 
får handla om en kostnadsjakt när produktiviteten ska höjas utan det 
gäller att minimera de kostnader som inte kommer kunden till nytta. 
Von Scheele (1996) kallar sådana kostnader för svinn. Det är viktigt 
för organisationen att vara försiktig med att kategorisera kostnader 
som svinn för att på så sätt undvika ett för kortsiktigt fokus. 
Exempelvis har kanske inte kostnader för personalutbildning, 
arbetsmiljöinvesteringar eller processförbättringar effekter på de 
nuvarande kundernas värde och kan därför kategoriseras som svinn 
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enligt von Scheeles (1996) resonemang. På ett mer långsiktigt plan 
kan dessa kostnader dock vara positiva för organisationens 
produktivitet och möjlighet att anpassa sig efter kund, varför de inte 
kan klassas som svinn utan snarare ska ses som investeringar. 
 
Det går att liksom exempelvis Rust et al (2000) göra jämförelser med 
investeringsteorin när kvalitetsförbättringar är utgångspunken för 
lönsamhetsresonemanget. Att förändra någon kvalitetsdimension 
kostar resurser i form av tid och pengar varför det är högst relevant att 
föra in olika ROI-mått, däribland exempelvis ROQ och ROR, för att 
hela tiden hålla i medvetandet att förändringarna måste ha positiva 
ekonomiska effekter för att de ska genomföras. Problemet med dessa 
ROI-inspirerade mått är att de ofta är svåra att mäta och när ett 
resonemang likt Gummessons (2004) används blir det ännu svårare 
eftersom det handlar om en rad komplicerade samband. Merchant och 
van der Stede (2003) påpekar att en individ ska styras efter mål och 
mått som denne själv kan påverka. Då det är svårt för en individ att 
påverka alla sambanden i Gummessons (2004) modell bör ROI-mått 
främst inkluderas i de organisationsövergripande styrkorten och inte i 
de individuella eller enhetsspecifika styrkorten. 

5.3.4 Sammanställning av utvecklingen 
Först har en förenkling av det balanserade styrkortet genomförts, 
vilken sedan utvecklats med hjälp av en fördjupning av hur den 
externa strategiska styrningen i modellen kan gå till. Kunskap 
gällande organisationens kundanpassning har inkluderats i modellen 
eftersom det finns en koppling mellan kundanpassning och 
användandet av det balanserade styrkortet för en kundinriktad 
organisation. Styrning kan vändas till att driva kundanpassningen 
istället för att hindra den, vilket är risken vid användandet av enbart 
traditionell finansiell styrning. Samtidigt kan en väl utvecklad 
kundanpassningsprocess underlätta användandet av det balanserade 
styrkortet i en organisation eftersom den naturligt inkluderar den 
externa strategiska styrningen. En enkel skiss över det utvecklade 
balanserade styrkortet redovisas i figur 10. 
 
Tanken är att modellen inte längre ska vara lika komplex och lättare 
att använda praktiskt. När det är färre samband i modellen blir det 
lättare att ta fram mål och mått som skapar balans mellan perspektiven 
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och därmed i organisationen, dessutom behövs inte lika många mål 
och mått. Organisationen måste kunna ta fram mål och mått som både 
är drivande och utfallsfokuserade, nutidsinriktade och 
framtidsinriktade och dessutom är hänförliga till 
kundanpassningsprocessen. När det sker dels inom de tre perspektiven 
men framförallt i sambanden mellan perspektiven kan balans skapas 
samtidigt som organisationen har goda möjligheter till en väl 
fungerande kundanpassning. 
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Figur 10. Balanserat styrkort för en kundinriktad organisation 

 
Viktigt att poängtera är att kunskaper från traditionell styrning 
fortfarande har relevans i utvecklingen. Det finns inget i modellen 
som skulle medföra att arbetsprocessen med strategisk och operativ 
planering via budgetprocessen inte ska eller kan ske, ambitionen med 
modellen är istället att detta arbete ska ske på ett mer komplett sätt 
genom att fler perspektiv inkluderas. Gällande målstyrningen i 
modellen är ambitionen precis som i övrig styrningslitteratur att 
individerna ska kunna få utlopp för sin kreativitet då de ska lösa 
uppgiften och nå de uppsatta målen, som ska vara utmanande men 
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ändå rimliga utifrån budgeterade resurser. Alla mål och tillhörande 
mått måste vara accepterade av både de som sätter upp dem och de 
som ska verkställa dem enligt Merchant och van der Stede (2003), 
målkongruens bör alltså föreligga för att målsättning ska fungera som 
styrsystem. För att målen ska ha en positiv effekt på arbetet måste de 
gälla sådana faktorer som den styrda individen eller enheten själv kan 
påverka till fullo. 
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6 LINKÖPINGS HOCKEY CLUB 
Kapitlet behandlar hur fallföretaget Linköpings Hockey Club (LHC) 
arbetar för att tillfredsställa kund. Syftet är att exemplifiera hur en 
elitidrottsförening ser på kund, hur de arbetar med kundanpassning 
samt hur organisationen styrs. Informationen är hämtad från 
intervjuer med personal från LHC om annat ej anges. 

6.1 En fantastisk resa 
För tio år sedan var LHC etablerade i den svenska andradivisionen, 
Division 1, och hade närmat sig den absoluta toppen genom att vara 
med i de inledande kvalen upp till Elitserien efter en lång tid med 
knapphändiga idrottsliga framgångar och med dålig ekonomi. Laget 
hade distanserat ärkerivalen från Norrköping, Vita Hästen, och var nu 
Östergötlands bästa lag. (LHC:s hemsida, 2005-04-21) Föreningen 
omsatte 7,3 miljoner kronor, vilket nästan var en fördubbling av 
tidigare års omsättning. Med ett publiksnitt på drygt 1900 personer i 
Stångebrohallen var LHC långt ifrån elitserien. 
(Verksamhetsberättelse 2003/2004) 
 
Efter säsongen 2004/2005 kan LHC se tillbaka på en säsong fylld av 
framgång, men även viss motgång. ”Som vanligt” gjorde föreningen 
sin bästa säsong någonsin. Laget slutade tvåa i grundserien av 
Elitserien och hade vida överträffat målen angående publiksnitt i den 
inför säsongen nybyggda arenan Cloetta Center. Samtidigt var 
besvikelsen enorm både i föreningen och på stan när laget nästan 
chockartat åkt ur slutspelet mot Södertälje redan i kvartsfinalen. 
Omsättningen låg denna säsong på omkring 85 miljoner kronor 
(Jerrevång, 2005) och publiksnittet på knappt 7800 personer (LHC 
Internmaterial – Publikanalys 2004/2005), en otrolig ökning i 
jämförelse med hur det såg ut för tio år sedan. 
 
LHC har kommit till Elitserien för att stanna, föreningen har dock inte 
slagit sig till ro utan målen är än högre. LHC har följande publika 
vision och målsättning: 
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LHC vill bli den bästa ishockeyföreningen i Sverige. Vi vill att alla i 
Östergötland ska vara stolta över oss. 

LHC:s vision, Källa: Sponsorguide 2005/2006 (s. 2) 
 

LHC vill ha ständig utveckling inom alla områden: sportsligt, 
ekonomisk samt organisatoriskt. Vi har haft en tradition att bli bättre 
varje år, vi vill givetvis fortsätta med detta. 

LHC:s målsättning, Källa: Sponsorguide 2005/2006 (s. 2) 

6.1.1 Säker klubbföring och snabba puckar 
Vad är då orsaken till förvandlingen från ett lag i de lägre divisionerna 
till dagens LHC? En strategi byggd på att föreningen ska ses som 
uppstickare har hela tiden varit LHC:s utgångspunkt enligt 
föreningens Ordförande (Marknadsbolaget - Framtid i Linköping AB, 
2005). I grund och botten handlar det om att LHC vågat gå sin egen 
väg och lockat till sig engagerade och kompetenta individer, med ett 
stort hjärta för föreningen, som ser arbetet inom föreningen som 
utvecklande och spännande. Många har ett stort sportintresse och är 
skickliga på att skapa ett intresse för laget och sedan vända det till 
föreningens fördel. Att LHC lyckats kombinera storföretagande med 
föreningsliv är också avgörande samtidigt som ett stort 
entreprenörskap, vilket syns i föreningens goda förmåga att snabbt 
förverkliga sina visioner samt ett mod att hela tiden pröva nya saker 
och våga utmana, har gjort det möjligt för LHC att närma sig sitt 
yttersta mål, att vinna SM-guld.  
 

LHC har inte samma tradition som vissa lag, men man märker nu att 
vi håller på att etableras. Att man räknar med LHC, både som lag och 
som organisation. 

Styrelsemedlem 

6.2 Organisationsstruktur 
LHC:s organisation består av ungefär 50 anställda varav drygt hälften 
är direkt kopplade till A-laget i form av spelare och ledare. 
Organisationen är uppdelad i olika områden som utför det dagliga 
arbetet. Varje område har en representant i ledningsgruppen vilket gör 
att kunskapen är bred inom denna grupp. Ledningsgruppen är i sin tur 
ansvarig gentemot styrelsen vilken är den instans som sätter de 
långsiktiga strategiska målen och utser tjänstemännen som ska 
genomdriva det dagliga arbetet. I och med att organisationen är liten 
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utför ledningsgruppens representanter även operativa uppgifter på 
områdesnivå. Det finns både långa och korta cykler i verksamheten då 
det skiljer i arbetsbörda både mellan säsong och icke-säsong samt 
mellan matchdagar och icke-matchdagar under säsong. LHC försöker 
att lösa problemet genom att ha en så flexibel arbetsstyrka som 
möjligt med mycket timanställningar samtidigt som den ordinarie 
personalen hela tiden arbetar där behovet är som störst. De anställda 
inom organisationen är utspridda på olika platser kring arenan, vissa 
sitter i kansliet, andra har egna kontor och ett fåtal saknar helt fast 
utgångspunkt. 
 
Figur 11 visar den organisationsstruktur LHC byggt upp kring laget 
för att skapa en god hockeyupplevelse för kund och för att kunna 
driva den dagliga verksamheten. 
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Figur 11. LHC:s organisationsschema, Källa: Egen bearbetning av 
internmaterial 
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6.3 Produkten hockey 
Jag tror att vi måste erbjuda en bra underhållning. Elithockeyn idag 
tävlar med Tommy Körberg, Carola och hela upplevelseindustrin. Vi 
måste få det att bli spännande och kul att gå på hockey. Träffa 
människor, äta mat och så vidare. 

Sportchef 
 
Det LHC har för avsikt att erbjuda är hockey av högsta kvalitet som 
levereras i form av en upplevelse. Upplevelseprodukten nyttjas av 
såväl privatpersoner som företagskunder. LHC framhåller lagets 
obestridliga roll för upplevelsen men menar att det finns en rad andra 
faktorer som också är väsentliga för kundens upplevelse. För de 
besökare som inte är direkt intresserade av hockey kan det handla om 
atmosfären, showen och publikengagemanget. Matcharrangemanget 
består förutom av hockeyn utav underhållning i form av 
nationalsångsframförande, spelarintroduktioner, pausaktiviteter samt 
musik och ljusshower kring matchen. I den kompletta matchprodukten 
ingår även säkerhetsaspekten samt kringverksamheter som 
souvenirshopen, barer, kiosker och lotterier. 
 

…´Säkerhet, vakter och värdar´ är det som krävs för att man 
överhuvudtaget ska kunna genomföra matchen, alltså för att kunna 
släppa pucken och genomföra matchen. Medan ´Matcharrangemang´ 
är det som kryddar själva arrangemanget. 

Vice klubbdirektör 
 
Vad gäller företagskunder finns fler produktdimensioner i form av att 
LHC även står för ett varumärke företagskunden gärna vill 
sammankopplas med och därmed väljer att sponsra, eller bli en 
samarbetspartner med som föreningen själv vill uttrycka det. Det finns 
en rad alternativ att utnyttja inom marknadsföringsområdet. 
Exempelvis reklam i mediakuben, reklam på spelarna, reklam i arenan 
eller att vara matchvärd. Beroende på vilken nivå sponsringen en 
samarbetspartner tillhandahåller blir partnerskapet av olika typ 
uppdelat på fem kategorier från diamant som är de som sponsrar mest 
till lejon som är de som sponsrar minst. I och med besöket vid match 
skapas även mötesplatser för samarbetspartners då det finns 
möjligheter att träffa andra företagskunder att nå utbyten med samt 
möjligheter att marknadsföra den egna organisationen. Föreningen har 
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även flera olika produkter som inte är direkt knutna till matcherna, 
exempelvis anordnas fritidsarrangemang och föreläsningar. 
 

Kraven ökar, vi måste hela tiden bli bättre. Tiden när någon betalade 
för en dyr skylt i bortre hörnet och var nöjd med det är över. Vi måste 
erbjuda mer. 

LHC:s Marknadschef, Källa: Bergsten, 2004-08-31 
 
Produkten utgörs också av den hockeyutbildning och det sociala 
ansvar föreningen erbjuder i och med sin ungdomsverksamhet. Att 
sammankopplas med ett varumärke med stort socialt ansvar som 
vägleder ungdomar menar LHC värderas högt av samarbetspartners 
och privatpersoner.  
 
En nackdel för LHC är att kunderna inte är beroende av deras produkt. 
För privatpersoner är det en fritidsaktivitet att besöka hockey och för 
företagskunder är det ett av många sätt att marknadsföra sig, de kan 
istället använda traditionella kanaler som exempelvis direktreklam, 
radio eller TV. I och med detta handlar det för LHC om att anpassa 
sin produkt till kund så mycket som möjligt för att LHC ska väljas 
före andra alternativ av både organisationer och privatpersoner. 

6.3.1 Cloetta Center 
Hockeyupplevelsen erbjuds i den nya kommunägda arenan Cloetta 
Center vilken främst är byggd för att kunna erbjuda hockey men som 
även kan utnyttjas för andra evenemang. Den har lokalt blivit omtalad 
då den innebar en stor satsning för kommunen och därmed har även 
åsikterna om den varit många. Visst försvann lite av nostalgin i och 
med arenabytet men den nya arenan är mer ändamålsenlig för hockey 
och är en förutsättning för att ge en god och välutvecklad service där 
kringaktiviteter som restaurang och barer utgör en viktig del. 
 

Det är en bra hockeyarena, där du ser bra och där fler människor kan 
komma med kort varsel i spontanbesök. 

Ekonomichef 
 
Arenan visar att LHC är en förening som satsar. Den är påkostad och 
har hög kvalitet av det som kan förväntas, god bekvämlighet, bra vy 
över planen, ett modernt intryck samt bra utrustning i form av bland 
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annat en mediakub. LHC är väl medvetna om att det är angeläget att 
arenan fungerar väl, är snygg och proper samt att tekniken fungerar då 
detta påverkar helhetsupplevelsen för kunden. 
 

Alla förstod att en ny hall var en förutsättning för att kunna vara kvar 
i Elitserien. 

LHC:s Ordförande, Källa: Framtid i Linköping AB, 2005 (s. 4) 

6.4 Lära känna kunden 
LHC har ingen uttalad strategi för hur information om kund ska 
samlas in. Sporadiska kundundersökningar har utförts men det finns 
inget tydligt program för hur ofta och på vilket vis dessa ska utföras. 
Information samlas dock till viss del in ändå, framförallt genom 
medarbetarnas sociala nätverk och genom kommunikation med 
samarbetspartners men också genom den allmänna 
klagomålshantering via e-post, telefon och direktsamtal som 
föreningen har och uppmuntrar. Ju fler besökare som påpekar samma 
problem desto högre prioritet får fallet. Det inkommer även positiv 
feedback vilket tyder på att kunderna är tillfredsställda med 
föreningens upplägg. I framtiden planerar föreningen att lagra viss 
information i databaser för att idéer och problem ska kunna hanteras 
bättre och inte glömmas bort. 
 
Det finns en tanke att utföra kundundersökningar oftare och mer 
regelbundet. Anledningen till detta är att få in information från alla 
kategorier av besökare med olika biljettyper, besöksfrekvens och 
tillfredsställelsegrad. LHC vill inhämta bättre information om vad den 
allmänna kunden anser om besöket och inte bara förlita sig på 
feedbacken som kommer in genom klagomålshanteringen samt via 
bekanta och samarbetspartners.  
 

Vad tycker våra sponsorer och övriga hockeyåskådare när de kommer 
till hallen? Det är ju allt från hur vi presenterar matcherna, vart man 
köper biljetterna, hur man parkerar, hur man blir mottagen i hallen 
och vart man ska vända sig om man har klagomål. 

Styrelsemedlem 
 
I och med LHC:s begränsade informationsinsamling bygger 
föreningens uppfattning om vad kunden förväntar sig och hur 
tillfredsställda de är i mångt och mycket på antaganden. Viss 
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”benchmarking” har dock utförts gentemot andra elitserieföreningar 
men i grund och botten vill LHC utgå från sina egna erfarenheter och 
lära sig själva. 

6.5 Kundanpassning 
Att publiksnittet ökat från 1900 för tio år sedan till dagens 7800 är ett 
tecken på att allmänhetens intresse verkligen ökat kring LHC. 
Förvandlingen indikerar att LHC är bra på att tillmötesgå sina olika 
kundgrupper, annars skulle inte publiken växa från år till år. Insikten 
om att det inte enbart går att förlita sig till hockeymatchen utan att 
även matcharrangemanget är viktigt är uppenbar i föreningen. 
 

Besökarna ska gå ifrån arenan med en positiv upplevelse även om de 
sett en dålig match! 

Mål för LHC:s kundservicepolicy, Källa: Internmaterial 
 
För att produkten runt själva matchen även fortsättningsvis ska 
utvecklas är föreningen väl medveten om att kundanpassning är en 
avgörande faktor. Trots att det inte finns någon ”patentlösning” på hur 
ett framgångsrikt matcharrangemang ser ut strävar föreningen mot att 
skapa en stark upplevelse folk är beredda att betala för. LHC arbetar 
hela tiden med att hitta nya aktiviteter kring matcherna samtidigt som 
de redan befintliga aktiviteterna utvecklas. Arbetet med att 
kvalitetssäkra matcharrangemanget sker fortlöpande även om 
föreningen anser sig ha en förhållandevis god tillförlitlighet i sitt 
arrangemang. 
 

…man måste ju inse att det är idrotten som avgör och att det kan gå 
precis hur som helst på plan, vi måste försöka kvalitetssäkra allting 
annat i upplevelsen än hockeyn. För hockeyn går bara att påverka 
långsiktigt. 

Klubbdirektör 
 
LHC har en halvtidsanställd person avsedd för 
arrangemangsutvecklingen. Genom att förbättra exempelvis 
spelarintroduktionen eller pausunderhållningen kan upplevelsen 
förhöjas för kund. Föreningen har även allt mer arrangemang i arenan 
som inte direkt har med hockey att göra. Det är viktigt att 
arrangemangen kontinuerligt förändras för att besökarna hela tiden 
ska uppleva något nytt. När det handlar om större frågor är även 
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ledningsgruppen involverad och ibland också styrelsen. Föreningens 
kundanpassningsarbete leder ofta till förändringar och det är en av 
LHC:s styrkor. Till exempel sker en hel del förändringar i arenan inför 
kommande säsong. Foajén har byggts om och en VIP-bar finns nu för 
bättre service till de kunderna. Men den viktigaste åtgärden är att 
logistiken på läktaren har förbättrats. Problemet har varit att det varit 
svårt för besökarna att ta sig till och från platserna före och efter 
match och framförallt under pauserna. Åtgärder av den här typen visar 
på handlingskraft och en vilja hos föreningen att förbättra sin produkt.  
 
Det finns oändliga möjligheter inom utvecklingsområdet av 
matcharrangemanget. Det går alltid att förbättra någon liten detalj. Det 
gäller dock att väga nyttan mot kostnaden av en förändring. Det finns 
inte obegränsat med resurser utan det sker ständigt en utvärdering 
inom föreningen av vilka idéer som ska genomföras. När en intressant 
idé kommer fram internt sätter processen igång snabbt, det kan ta allt 
från tio minuter till en månad att förvalta den. Utmaningen är att hela 
tiden kläcka nya idéer. 
 

Internt är vi alltid väldigt kritiska, har många synpunkter och vill 
förbättra många punkter, utåt sett anser vi att vi gör allt proffsigt och 
fantastiskt bra. Vi får ju ofta beröm som säger att det är bra, men vi 
är ändå alltid kritiska internt och vill förbättra allting. Men ibland 
kanske vi måste få sträcka på oss och inse att det faktiskt är bra. 

Klubbdirektör 
 
Att matcharrangemanget lockar privatpubliken är viktigt eftersom 
biljettintäkter utgör en stor andel av föreningens intäkter, dessutom är 
det genom en stor publik som företagskunderna attraheras. En viss 
kritik har framkommit mot att de mindre penningstarka kunderna 
tyvärr hamnat i skymundan av företagskunderna. Det kan få följden 
att verkligt hockeyintresserade kunder inte har råd att gå på hockey 
och risken finns att stämningen i arenan sjunker, vilket är en viktig del 
av konceptet. För att påverka stämningen krävs ett fungerande 
samspel med LHC:s officiella supporterklubb White Lions och övriga 
supportrar. Där erkänner LHC att vissa brister finns idag. 
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Jag jobbar mycket med olika kundgrupper och framförallt det som vi 
kallar ”hjärtat”; exempelvis White Lions, våra ungdomsspelare och 
deras föräldrar, och det faktum att dessa, våra största supportrar 
idag känner att det finns ett avstånd till styrelsen och ledningen i 
LHC. Där är jag just nu med i en grupp som specifikt jobbar med hur 
vi åter ska närma oss dem. 

Styrelsemedlem 
 
Föreningen har ett väl utvecklat samarbete med sina 
samarbetspartners och det är resultatet av en väl fungerande 
kommunikation. Därmed kan produkterna för dessa hela tiden 
anpassas. Samarbetspartners utgörs av en rad olika typer av kunder, 
det rör sig om allt från privatpersoner som köper dyrare säsongskort 
med extra service till de större företag som betalar ”överpris” för 
produkten, det vill säga sponsrar verksamheten. Förutom att dessa 
kunder får platser till matcherna har LHC en mer utvecklad produkt 
för dem. Det rör sig främst om tillgång till mat, fika, bar och annan 
service under matchen. Dessutom finns produkter för 
företagskunderna som inte har med själva matchen att göra. Det kan 
exempelvis vara rena sponsorträffar eller aktiviteter som 
golfturneringar, dessutom får dessa kunder information om laget 
innan de delges media.  
 
För vissa samarbetskunder, exempelvis logekunder och VIP-kunder, 
förhöjer LHC upplevelsen genom att någon från föreningen besöker 
loger eller håller föredrag om läget i laget och om hockey som sport i 
allmänhet innan matcherna. Intresset för dessa möten är oftast mycket 
stort. Ibland anordnar samarbetspartners arrangemang runt matcherna, 
exempelvis i form av utställningar i entrén eller aktiviteter på isen i 
periodpauserna. Det är dock viktigt att företagskundernas aktiviteter 
inte minskar kvaliteten för de övriga besökarna, och LHC försöker 
alltid samarbeta med samarbetspartners för att det ska bli bra kvalitet 
även på dessa aktiviteter. LHC har allt mer börjat arbeta med att 
införa ytterligare en dimension i produkten för samarbetspartners, där 
matcherna ska fungera som en möjlighet för företagen att starta 
relationer och samarbeten sinsemellan. Målet är att Cloetta Center ska 
bli regionens största mötesplats och ett nätverkscentrum. 
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Vi har lagt mycket resurser på marknadssidan och försöker 
skräddarsy alla våra produkter mot företag på ett sätt som passar 
dem. Det är inte så att vi bara ringer inför varje säsong och frågar 
om de ska fortsätta och sedan skickar en faktura. Det finns en 
kommunikation hela tiden via e-post, hemsida, olika sponsorträffar 
och så runt matcherna. Där är vi starka. 

Vice klubbdirektör 
 
Att LHC inte sköter alla funktioner kring match, exempelvis drivs 
kiosker och barer av det kommunägda Arenabolaget, påverkar deras 
möjlighet att kundanpassa arrangemanget fullständigt. Detta är viktigt 
att lösa genom samarbete mellan de inblandade organisationerna. 
Under det gångna året har det vid vissa tillfällen uppstått mindre 
problem med samarbetet då varje enskild organisation tänkt på sig 
själv och delvis glömt bort helheten. 
 
En viktig del i kundanpassningen enligt LHC är att ta hänsyn till 
klagomål och feedback. Föreningen måste vid problem inför enskilda 
kunder visa handlingskraft och välvilja genom att söka lösningar på de 
problem just de framför. De större frågorna ventileras av 
ledningsgruppen inför kunderna eller styrelsen för att få välgrundade 
underlag till beslut. LHC visar sin vilja att utvecklas och se till 
kundens bästa genom att ta klagomål och feedback i beaktning. 
 

Jag försöker hantera det som så att kunden alltid har rätt, till en viss 
gräns givetvis. Ibland kommer det ju helt orimliga krav från en kund 
som man inte kan göra någonting åt, men då får man ju försöka göra 
denne nöjd ändå. 

Vice klubbdirektör 

6.5.1 Interaktionens roll för produkten 
Eftersom hockeyprodukten kan ses som en tjänsteprodukt är 
interaktionen mellan föreningen och kunderna viktig, det 
servicearbete som sker inom föreningen kan ses som en form av 
kundanpassning. För den enskilde kunden är det för LHC svårt att 
påverka upplevelsen under själva matchen eftersom det är så många 
som tar del av produkten samtidigt, de enda sätten är i de interaktioner 
kunden har med föreningens medarbetare och givetvis genom den 
förberedande kundanpassning som presenterades i delkapitlet innan. 
Kunden kommer främst i kontakt med parkeringsvakter, entrévärdar 
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och publikvärdar. Dessa utgörs av ideellt arbetande vilka LHC är 
enormt beroende av. De måste fungera väl i teamet vilket de gör bäst 
genom att vara engagerade och lojala gentemot föreningen. LHC har 
olika utbildningar för de ideella, dels angående brandsäkerhet och 
utrymning men även inom kundservice. Inför varje match hålls även 
ett möte där det planeras hur arbetet ska gå till, vem som ska göra vad 
och så vidare. 
 

Vi utbildar dem lite inom kundservice men sedan är det så att många 
av dem jobbar med service i det privata och då har de kunskapen 
därifrån. 

Ansvarig för säkerhet, vakter och värdar 
 
Annars är det främst genom interaktionerna innan matchen som LHC 
kan påverka kundens syn på servicen. Föreningen arbetar med att vara 
tillgänglig för en stor kundgrupp, vilket tar sig uttryck på flera vis. 
Biljettförsäljningen sker via en rad olika kanaler, däribland via 
Internet vilket gör det möjligt för de allra flesta att på ett smidigt sätt 
få tag på biljetter. I övrigt arbetar LHC med att marknadsföra sig 
alltmer regionalt för att fler individer ska bli medvetna om LHC:s 
hockeyprodukt. LHC framhåller att produkten är tillgänglig även för 
dem utanför Linköpings närområde och erbjuder bland annat särskilda 
matchbussar som tar kunden till match från platser ute i regionen. Det 
finns dock aspekter som LHC inte har möjlighet att påverka i 
tillgängligheten. Det gäller arenan som ligger där den ligger och har 
den maxkapacitet den har. Dessutom finns regler för när och hur 
matcharna ska spelas vilka LHC inte själva kan påverka. 
 
LHC försöker alltid sätta kunden i centrum. Ett vänligt och 
professionellt bemötande är viktigt var och när det än sker. Kansliet 
har inom detta område en viktig roll när det inte är match då det är 
med kansliet kunden i första hand får kontakt, antingen via e-post, 
telefon eller besök. Personalen strävar efter att på ett tillmötesgående 
sätt lösa kundens förfrågningar, antingen själva eller genom att 
dirigera kunden vidare till övrig personal. För att bättre kunna möta 
den ökade besöks- och telefonsamtalsfrekvensen under säsong och 
framförallt dagarna kring hemmamatcherna är bemanningen flexibel. 
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En speciell förutsättning för idrottsvärlden är att det ofta är välkända 
individer som är involverade i föreningarna. För många kunder kan 
det räcka med att se LHC-profiler kring matcherna för att upplevelsen 
ska förhöjas. Därmed har bland annat Ordförande, Klubbdirektör och 
andra välkända personer i föreningen till viss del rollen att synas 
under matcherna. Det är då viktigt att agera på ett professionellt sätt 
hela tiden, även vid kontakt med nära vänner, eftersom övriga 
besökare har uppsikt över mötet. 
 

Man sänder signaler till många fler än de man träffar. 
Klubbdirektör 

6.6 Styrning 
Styrelsen sätter de långsiktigt strategiska målen, min och 
ledningsgruppens uppgift är att fullfölja dem på kort sikt. 

Klubbdirektör 
 
En allmän uppfattning inom LHC är att organisationen i mångt och 
mycket styrs informellt. Det mesta av arbetet sker rutinmässigt och 
sköts ofta individuellt då många av de anställda varit med länge inom 
verksamheten. På grund av föreningens stora utveckling den senaste 
tiden finns dock luckor som behöver fyllas för att organisationen ska 
kunna fungera optimalt. 
 

Att få en balans i organisationen mellan att fortsätta utvecklas och att 
få med sig rutiner och att strukturera organisationen, där ligger vi 
efter nu och där behöver vi bli starkare. 

Ekonomichef 
 
De flesta vet sin roll i organisationen men det finns ingen skriftlig 
arbetsbeskrivning att utgå ifrån. LHC hävdar att det i och med den 
flexibla miljön vore svårt att författa en sådan och att värdet av den 
vore begränsat. Inom föreningen hjälper alla varandra med de 
arbetsuppgifter som kräver extra personalstyrka, dock är det vanligast 
att hjälpen sker inom det egna arbetsområdet. För att kunna fortsätta 
att utvecklas menar vissa inom organisationen att det krävs en viss 
formalisering av arbetet. I framtiden är avsikten att bland annat ha en 
personalhandbok och arbetsbeskrivningar. Detta är viktigt då 
organisationen blivit mer och mer utspridd fysiskt.  
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Fokus har i LHC legat på att bygga ett bra hockeylag och att värna om 
kunderna, de interna processerna och rutinerna har då hamnat lite i 
skymundan. En svaghet inom LHC är kommunikationen. Problemet 
bygger mycket på den enorma utvecklingen som skett både sportsligt 
och organisatoriskt, vilken lett till växtverk och därmed förlorad 
närkontakt både mellan medarbetare inom LHC och till supportrar. 
Dessutom är det en stor mängd intressenter runt en idrottsförening 
vilket gör kommunikationen besvärlig.  
 

Det blir som ringar på vattnet. Först har du styrelsen och 
ledningsgruppen, sedan de anställda som är 50 stycken, 
medlemmarna 2500 stycken, alla intressenter i Linköping 100 000 
stycken och till sist alla i Sverige. Att få ut budskap till alla dessa 
människor och få dem förankrade hos i alla fall medlemmar och fans 
är svårt. Det är ju minst 10 000 som följer vår utveckling dagligen 
och vi måste bli bättre på att informera dem om allt som händer. 

Klubbdirektör 
 
Internt arbetas det med att förbättra informationsflödet bland annat 
genom att det numera hålls månatliga personalmöten och att tankar 
kring ett mer utvecklat intranät finns. Genom att arbetet sker 
förhållandevis fritt inom LHC och beroende på att personalen är 
duktig på att snabbt driva idéer framåt är informationsutbytet inom 
organisationen mycket viktigt. De nära relationerna mellan många 
anställda gör att det inte alltid krävs formella möten för att 
diskussioner ska föras och beslut fattas. Spridningen av de anställda 
rent fysiskt gör dock ibland kommunikationen osmidig. 
 

Ibland kan det vara så att man inte får reda på vissa saker och ting, 
det kan vara när en ny spelare är klar och vi inte får reda på det 
innan det är offentligt. Den informationen ska vi ha innan. För det 
ringer folk hit och pratar om sånt och då måste vi vara säkra på vad 
som är helt spikat. 

Ansvarig för säkerhet, vakter och värdar 
 
För områdena inom LHC finns förutom informella rutiner vissa 
policys, det gäller även för spelare och ledare på senior- respektive 
ungdomsnivå. Likaså finns policys för hur säkerhetsarbetet ska utföras 
och hur de ideella vid match ska arbeta. För att säkerställa att dessa 
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policys efterföljs har föreningen både interna och externa utbildningar 
för medarbetarna.  
 
Den personliga kunskapen är stor inom LHC vilket är bra. Dock är det 
viktigt att denna kunskap sprids vidare genom kommunikation, 
dokumentation och utbildning för att kunskapen inte ska gå förlorad 
då individen slutar vilket inte fungerar optimalt idag.  
 

Många gånger kan det vara bättre att ha saker i den hårddisken som 
sitter ovanför axlarna, istället för den som sitter i datorn. För då får 
man svar direkt och det kan du inte få om du har det i datorn, för då 
måste du ju ha den med dig. 

Ansvarig för säkerhet, vakter och värdar 

6.6.1 Budgetarbetet 
Vi är inte tillräckligt stora för att kunna prata centraliserat eller 
decentraliserat, de i ledningsgruppen räknar på sina områden för att 
ta fram en trovärdig budget. 

Klubbdirektör 
 
Vartefter föreningen har växt har budgetarbetet blivit alltmer 
komplicerat även om det inte är lika avancerat som för ordinära 
företag. Efter att de olika områdena satt sina budgetönskemål 
summeras de och arbetet med att försöka skära kostnader och öka 
intäkter, för att uppnå styrelsens krav, tar sin början. Budgetförslaget 
lämnas slutligen till styrelsen för godkännande. Budgeten uppdateras 
under året när förutsättningarna förändras men används i övrigt att 
jämföra verkligheten emot. Ett problem gällande budgetprocessen är 
att hockeysäsongen inte varar under hela budgetåret. Idag är 
budgetarbetet endast till viss del utspritt i organisationen men tanken 
är att ett bättre system ska byggas för att budgeten sedan ska kunna 
kopplas till resultatenheter på områdesnivå. Genom detta har LHC 
förhoppningen att processer inom de olika områdena ska kunna 
effektiviseras när området självt är ansvarigt för dem. 
 
Budgetinnehållet gällande kostnadssidan är vanligen förhållandevis 
givet och svårpåverkat i och med att 70 procent är direkt A-
lagsrelaterat, främst i form av löner och därför styrs av den svenska 
spelarmarknaden. Att LHC befunnit sig i en period där de hela tiden 
växt och satsat för att bli bättre sportsligt har varit kostsamt och har 
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ställt krav på budgetarbetet eftersom jämförelser mellan åren 
försvårats. Därmed är det på intäktssidan som planeringen och 
budgeteringen måste fokuseras. Pressen på att generera nya 
intäktstyper inför varje säsong blir stor, ett arbete som framförallt 
marknadssidan ansvarat för hittills.  
 

Om budgeten inte klarar målen får vi jobba vidare med den och 
lättast är att försöka öka intäkterna. Men det måste vara trovärdigt. 
Vi kan inte bara öka publiksnittet i budgeten och tro att det blir så. 

Klubbdirektör 
 
När laget nu börjat etablera sig i Elitserien kommer satsningarna att 
stabiliseras varför det blir något enklare att planera verksamheten då 
endast den naturliga kostnadsökningen behöver hanteras. Samtidigt är 
verksamheten numera mer komplex och omfattande. LHC budgeterar 
för ett nollresultat exklusive slutspelet, vilket innebär att framgångar i 
slutspelet är oerhört viktigt för att skapa ett positivt resultat som kan 
användas för att öka det egna kapitalet. LHC använder i viss 
utsträckning känslighetsanalyser i form av olika scenarier i 
budgetarbetet men detta är inte speciellt utvecklat. 
 

Jag är involverad i hela budgetprocessen. Och så försöker jag 
givetvis att kommunicera ut det viktiga till det övriga säljteamet även 
om jag kanske skulle önska att alla fick vara mer involverade. Jag 
gillar idén med mål som alla känner delaktighet i. Sen måste 
individerna själva sätta egna mål att jobba efter. 

Marknadschef 

6.6.2 Målsättningar, mått och nyckeltal 
Nu har vi en heltidsanställd ekonomichef, vilket är en viktig 
förutsättning, en controller som kan ha koll på hela kedjan från de 
övergripande balans- och resultaträkningarna till de mindre bitarna. 
Det här håller på att byggas om och förfinas, vilket är nödvändigt. 

Styrelsemedlem 
 
För att nå de uppsatta visionerna och strategierna används till viss del 
mål och nyckeltal inom LHC vilka tar sig uttryck i budgeten. Det är 
framförallt det egna kapitalet och likviditeten som är i fokus eftersom 
föreningen måste klara kraven på ett positivt eget kapital för att 
behålla sin elitlicens samt att kassaflödet hela tiden ska klaras av. 
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Lönsamheten är väldigt beroende av slutspelsframgångar, varför det 
är svårt att ta fram mål och nyckeltal för de avkastningskrav som 
styrelsen sätter upp. Det finns inget självändamål i att vara lönsam och 
skapa ett stort eget kapital eftersom det inte finns några ägarintressen i 
föreningen, däremot är det viktigt för att stabilisera föreningen inför 
den fortsatta satsningen.  
 

Vi har det på en ganska aggregerad nivå om man jämför med vanliga 
företag där nyckeltalen bryts ned mer. Vi har en så rörlig miljö och vi 
vill inte låsa oss vid det här med siffror. Vi har inte tid att hålla på att 
räkna, vi är inte bättre än sista matchen och upplevelseindustrin är 
snabb. Vi försöker kvalitetssäkra det vi håller på med istället. 

Klubbdirektör 
 
Det finns noggrann uppföljning av de centrala nyckelmåtten men i 
övrigt är det mer en form av praxis, där jämförelser sker mot vad som 
gjorts tidigare. Arbetet med uppföljning sker främst på en aggregerad 
nivå, ibland sker dock utvärdering på gruppnivå. En mer detaljerad 
uppföljning är inget som LHC eftersträvar då resursåtgången troligen 
skulle vara större än nyttan med en sådan uppföljning. 
 

I området Marknad blir det tydligast, där finns en budget och klara 
mål så vi kan följa hur mycket de har sålt för veckovis. Om 
kanslipersonalen gör ett bra jobb är svårare att mäta. Och A-laget, 
som är vår största produkt, är enormt mätbart. 

Klubbdirektör 
 
När det handlar om operativa eller kundinriktade mål och nyckeltal är 
de mindre utvecklade än de finansiella, eller åtminstone inte lika 
formaliserade. Ett mått som LHC kontinuerligt kontrollerar under 
säsong är publiksnittet, eftersom det är en mycket viktig variabel för 
att kunna uppnå det budgeterade resultatet och då det indikerar 
kundtillfredsställelse. Ligger publiksnittet under det budgeterade 
målet måste genast åtgärder i form av mer marknadsföring och ökade 
insatser med att ta fram nya erbjudanden för att locka publik vidtas. 
Det handlar då om att öka tillströmningen av kunder genom att ta fram 
olika paket lämpade för specifika delar av marknaden, det kan vara 
mot grupper på privatmarknaden eller mot vissa typer av 
organisationer. 
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Effektiviteten inom organisationen är hög då det handlar om få 
kostnadstimmar som driver runt hela verksamheten. Det är relativt få 
personer som är anställda och som genererar en omsättning på 
omkring 85 miljoner. För att det hela ska fungera krävs dock den 
enorma insats som den ideella arbetsstyrkan står för och de 
frivillighetstimmar som personalen lägger på LHC. 
 

Det är svårt att mäta kvalitet och produktivitet i tjänsteföretag i 
allmänhet men ännu svårare för oss som förening. 

Ekonomichef 

6.7 Framtiden 
Vartefter LHC har växt har behovet av intäktskällor ökat. I dagsläget 
kommer majoriteten av intäkterna genom sponsorpengar från 
samarbetspartners och Svenska Hockeyligan samt från publiken. För 
att minska beroendet av dessa intäktskällor vill LHC hitta ”ett tredje 
ben” att stå på, de är dock medvetna om att de två nuvarande 
grundpelarna alltid kommer att vara viktigast.  
 

Att ha intäkter som är oberoende av vårt sportsliga resultat skulle 
underlätta, eftersom det sportsliga utgör en så stor risk rent 
ekonomiskt. Dessutom kommer vi någon gång slå i taket, vi har bara 
8500 platser och ett visst antal reklamspottar, loger och så vidare. 
När allt det är slutsålt når vi ett maxtak för våra intäkter och då 
behöver vi ytterligare delar att gå på. 

Ekonomichef 
 
Ett problem är att LHC lider av kapitalbrist, vilket leder till att de 
saknar förmågan att tjäna pengar på pengar samt att de hela tiden 
måste lägga alla ekonomiska resurser på att driva den nuvarande 
verksamheten. Därför blir det svårt att göra stora investeringar för att 
skapa en ny gren i verksamheten. 
 
Kombinationen av det starka varumärket och den kompetens som 
finns hos föreningens spelare och ledare ses av många inom LHC som 
nyckeln till att finna ”ett tredje ben”. Redan idag utnyttjas spelare och 
ledare som föreläsare och i marknadsföringssammanhang men detta 
borde kunna utnyttjas än mer. 
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Jag tror nästa steg är att utnyttja ledartrojkan. Vi har sjukgymnaster, 
massörer, kostansvariga och fystränare som är otroligt kunniga och 
som bildar ett skickligt team, dessa skulle kunna sälja friskvård till 
företagen. Jag tror även att LHC:s ledning i form av sportchef, 
klubbdirektör och tränare har mycket att tillföra näringslivet 
angående ledarskap och hela den biten. 

Sportchef 
 
För att utöka sitt kundunderlag har LHC på senare tid börjat snegla på 
den regionala marknaden, eftersom de anser att de börjat närma sig 
maximum i Linköping, framförallt gällande företagsmarknaden. 
Lösningen till att bli regionens lag är att fortsätta vårda varumärket 
och att ständigt arbeta med att synas i regionen. LHC arbetar redan nu 
med att delta på mässor, hålla föredrag och liknande i regionen, men 
det är något som de är medvetna om att de måste utöka än mer för att i 
framtiden kunna se sig som regionens lag.  
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7 KUNDANPASSNING I 
ELITIDROTTSFÖRENINGAR 

Avsikten med kapitlet är att koppla samman de redovisade teorierna 
med de lärdomar som erhållits från den empiriska studien. Detta för 
att besvara delsyftet om hur elitidrottsföreningar kan styras för att ha 
en fungerande kundanpassning. 

7.1 Kundinformation i en elitidrottsförening 
För att en organisation ska kunna anpassa sig till kund gäller det, som 
nämnts i kapitlet ”lära känna kunden”, att ta reda på vilken 
uppfattning kunden har om olika aspekter i produkterbjudandet. Detta 
görs genom informationsinsamling som enligt Zeithaml och Bitner 
(2003) kan ske på olika vis. De menar att ett program för hur 
informationsinsamlingen ska gå till bör skapas. Genom detta slipper 
elitidrottsföreningen utgå från vad den tror kunderna efterfrågar och 
vad den tror skapar tillfredsställelse vilket är en risk enligt Bhote 
(1996) och som delvis är fallet inom fallföretaget. 
 
Ofta är resursåtgången en anledning till att organisationer drar sig för 
att utföra undersökningar men genom att välja en väl anpassad 
metodik bör resursåtgången kunna hållas nere enligt Edvardsson et al 
(1998) och Christensen et al (2001). Kundundersökningar i enkätform 
är ett förhållandevis billigt sätt att samla in information, 
problematiken med metoden ligger i informationens tillförlitlighet då 
kunden kan ha svårt att utvärdera sin egna subjektiva bedömning. 
Denna undersökningsmetod är en viktig del i 
kundundersökningsprogrammet för en elitidrottsförening då enkäten 
är enkel att förmedla till en stor mängd respondenter med varierande 
utgångspunkter och uppfattningar. Därmed går det dels att få en 
indikation av den allmänna bilden av tjänsteerbjudandet och dels vad 
olika kundgrupper tycker om detsamma. I fallföretaget är nyttjandet 
av denna metod idag begränsat. Endast sporadiska 
enkätundersökningar har ägt rum hittills men föreningen har tänkt 
utföra publikundersökningar mer regelbundet i framtiden. Detta kan 
vara en bra metod för att få in kontinuerligt uppdaterad information 
om hur kunden upplever produkten, enkäten bör fungera som en 
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utvärdering av matcharrangemanget och inte i första hand som ett sätt 
att erhålla kunskap om kundernas behov och förväntningar. En annan 
fördel med enkätundersökningar är att de kan användas som mått på 
hur kundanpassningen fungerar eftersom de utgör en utvärdering av 
produkten. Förändringar över tiden av kundernas tillfredsställelsegrad 
ger en bra indikation på framgång eller misslyckande i 
kundanpassningen gällande hela erbjudandet och gällande olika 
faktorer i erbjudandet. Därmed finns goda möjligheter för att i 
enlighet med tredje generationens styrkort sätta ett slutmål och 
därigenom få en bra referenspunkt för vad kundanpassningen ska 
sträva emot.  
 
Zeithaml och Bitner (2003) framhåller organisationens kundrelationer 
som en viktig källa i informationsinsamlingen. Elitidrottsföreningen 
har ofta företagskunder och privatkunder som varit lojala under flera 
säsonger med vilka det bildats professionella relationer. Med dessa 
kunder går det att föra diskussioner om vad som fungerar 
tillfredsställande samt gällande deras förväntningar på produkten, 
vilket inte är möjligt i exempelvis enkätundersökningar eftersom 
kunden där oftast får uttrycka sin åsikt genom en sifferutvärdering. I 
fallstudien har det även påvisats att organisationsmedlemmarnas 
sociala nätverk är en väsentlig informationskanal för en 
elitidrottsförening. Fördelen med det sociala nätverkets relationer är 
att det går att diskutera ännu djupare kring frågor än vad som är 
möjligt med kunder som organisationen bara har en professionell 
relation med, då dessa sociala relationer bygger på en förtrolig och 
vänskaplig grund. En fördel med dessa metoder gentemot 
enkätundersökningar är att responsen sker i stort sätt automatiskt och 
kontinuerligt varför det förmodligen inte upplevs lika krävande för 
organisationen. 
 
Liksom alla organisationer måste en elitidrottsförening ha någon form 
av klagomålshantering och oavsett hur välutvecklad den är finns det 
enligt Zeithaml och Bitner (2003) ett värde i den information som 
inkommer via denna kanal. Somliga klagomål framförs inom 
fallföretaget genom de olika relationer som finns till vissa kunder, 
andra klagomål framförs genom den klagomålshantering som finns 
tillgänglig för den allmänne besökaren. Generellt kan sägas att 



75 

elitidrottsföreningar troligen alltid får mycket synpunkter gällande sin 
produkt i och med det stora engagemanget och den känslomässiga 
koppling många av kunderna har till föreningen. Den största nyttan 
med klagomålshanteringen är att alla besökare får möjlighet att 
framföra sin åsikt. I och med att kunden tar sig tid att framföra 
klagomålet kan det också förväntas att det är av sådan art att det 
påverkar kundtillfredsställelsen negativt om det inte rättas till, därmed 
är informationen viktig för elitidrottsföreningen. 
 
Kommunikationen mellan kund och förening måste fungera smidigt 
för att organisationen ska lära känna sina kunder. För en 
elitidrottsförening är en kombination av ovan nämnda 
informationsinsamlingssätt att föredra eftersom de utgör goda 
komplement till varandra. Det skapas en balans mellan den förenklade 
generella utvärderingen i en enkätundersökning och en mer komplex 
kundspecifik uppfattning med information om behov och 
förväntningar som kan insamlas genom de olika relationstyperna och 
via klagomålshanteringen. Det är viktigt att 
kundinformationsprogrammet verkligen inkluderar alla kundgrupper 
och att det används kontinuerligt. Mest lämpligt för en 
elitidrottsförening borde publikundersökningar i enkätform vara, där 
alla olika kundgrupper ingår. Dessa sker lämpligen en gång per 
säsong för att kontinuerliga kundutvärderingar ska insamlas samtidigt 
som resursåtgången inte blir allt för stor, vilket även är målet i 
fallföretaget. Mer detaljerad information bör löpande samlas in via 
klagomålshanteringen samt via det sociala nätverket och relationerna. 
 
Givetvis kan en elitidrottsförening inkludera andra metoder i sitt 
kundundersökningsprogram vid behov. Om kompetens eller resurser 
för att själva genomföra vissa metoder inom programmet saknas bör 
möjligheten att köpa in dessa tjänster övervägas för att säkerställa att 
informationen samlas in på ett tillförlitlig sätt. 

7.2 Kundanpassning i elitidrottsföreningar 
En vanlig syn på kundanpassning är att den ska utgå ifrån en 
utvärdering av vad som skiljer mellan kundens kvalitetsupplevelse 
och dennes förväntning. För att kunna göra den utvärderingen krävs 
tillförlitlig information om dessa två faktorer, vilken bäst erhålls via 
en enkätundersökning respektive genom information från 
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klagomålshantering och relationer. Grönroos (2002) påpekade att en 
organisation genom att använda kundinformation kan skapa 
välgrundad kundanpassning, vilken kommer att leda till en ökad 
tillfredsställelse hos kunderna eftersom förändringarna verkligen 
speglar deras vilja. Trots en väletablerad insikt om kundernas 
betydelse i den allt mer kommersialiserade idrottsvärlden finns risken 
att elitidrottsföreningar fortfarande har allt för stort fokus på själva 
idrottandet och glömmer ibland bort att tillfredsställa alla sina 
kundgrupper, vilket också visat sig till viss del i fallföretaget. 
 
En elitidrottsförening kan inte kvalitetssäkra resultatet i matchen, 
enligt Echeverri och Edvardssons (2002) resonemang, utan måste 
istället ha för avsikt att kvalitetssäkra samtliga övriga aspekter för att 
på så vis tillfredsställa kunderna. Att ständigt utveckla konceptet är 
nödvändigt då det alltid finns dimensioner i produkterbjudandet som 
kan förbättras. I fallföretaget sker detta arbete kontinuerligt trots att de 
anser sig ha en tillförlitlighet i arrangemanget. Viktigt för en 
elitidrottsförening är även att hitta en balans mellan de ekonomiska 
aspekterna i form av sponsring och arrangemangsutförandet för att 
kunna erbjuda den bästa produkten för alla. Det finns dock aspekter 
som kan vara svårpåverkade för en elitidrottsförening, detta bygger på 
att det ofta finns andra intressenter kopplade till elitidrottsföreningen, 
i fallföretaget sköts exempelvis barerna och kioskerna av en annan 
organisation. För att den totala kundanpassningen ska fungera 
optimalt är det därmed av betydelse att parterna kommer överens och 
samarbetar för att det ska vara möjligt att tillfredsställa kunderna, 
vilket varit ett problem i vissa situationer gällande fallföretaget där 
parterna i vissa lägen dragit åt olika håll. 
 
Omgivningen har en betydande roll vid tjänsteutförandet framhåller 
Grönroos (2002), det är den som skapar den fysiska tillgängligheten 
Blomqvist et al (1999) menar är viktig att kundanpassa. För 
elitidrottsföreningar utgör givetvis arenan en fundamental byggsten i 
den omgivning som kopplas till organisationen. Genom att erbjuda en 
väl fungerande arena och anpassa den efter kundens önskemål samt 
genom att tillfredsställa den önskade tillgängligheten i form av 
placering av arenan och biljettförsäljningsställena kundanpassas den 
fysiska tillgängligheten. Elitidrottsföreningen kan även framställa en 
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image av sig själv genom omgivningen vilken bör stämma överens 
med kundens förväntningar. Fallföretaget har en nybyggd arena, i 
första hand avsedd för hockey, vilket är en gynnsam förutsättning för 
en god tillfredsställelse men förbättringar krävs ändå för att anpassa 
omgivningen efter de löpande nya kraven från kund. Förutom den 
fysiska tillgängligheten diskuterar Blomqvist et al (2002) den 
emotionella tillgängligheten. För elitidrottsföreningar är det bästa 
sättet att skapa emotionell tillgänglighet att vara framgångsrika 
sportsligt eller på annat vis skapa ett stort intresse kring föreningen 
som leder till en stark föreningskänsla. 
 
En elitidrottsförening möter kunderna vid ett flertal olika tidpunkter. 
Vid match utgör ideellt arbetande vanligen elitidrottsföreningens 
ansikte utåt, vid andra tidpunkter innehar kanslipersonalen och 
marknadspersonalen denna roll. Gemensamt för dessa är att de bör 
bemöta kunden på ett professionellt och serviceinriktat sätt som 
motsvarar kundens förväntningar samt se till att tjänsteprocessen 
tillfredställer kundens önskemål. Information om detta kan förutom 
vid dessa möten inhämtas via relationer elitidrottsföreningen har till 
vissa kunder. Produktprocessen ska enligt Blomqvist et al (2002) 
tillfredsställa både den allmänna kundens behov och relationskundens 
behov. Ett sätt att förbättra kundanpassningen är att knyta ett 
medlemskap till föreningen. Medlemmen får en individanpassad 
produkt i utbyte mot information organisationen kan använda för att 
förbättra det allmänna produkterbjudandet. I elitidrottsföreningar kan 
medlemskap utgöra en viktig del i kundanpassningsarbetet då det 
vinns en stark tillhörighetskänsla via medlemskapet som förenklar 
anpassningen, detta har dock inte utnyttjats optimalt i fallföretaget då 
exempelvis supporterklubben inte fått den kvalitet de vill ha. 
 
Efter genomförandet av tjänsteprocessen framhåller Echeverri och 
Edvardsson (2002) kvalitetskontrollens betydelse. Via 
kundundersökningar och övrig feedback kan elitidrottsföreningen 
snabbt förbättra erbjudandet under säsongen vilket kan liknas vid 
Blomqvist et als (2002) resonemang kring att det är viktigt att mäta 
kunduppfattningen tidigt i processen för att kunna förbättra för den 
enskilda kunden. Genom att utgå från problemen som framförs kan 
den allmänna kundtillfredsställelsen höjas samtidigt som den som 
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framfört klagomålet kan bli imponerad av handlingskraften 
organisationen visar när den korrigerar felet. Interna undersökningar 
är enligt Echeverri och Edvardsson (2002) också en viktig del i 
kundanpassningsprocessen då tillfredsställda medarbetare vanligen 
presterar bättre under tjänsteprocessen. I en elitidrottsförening 
påverkar det kundens uppfattning om hockeyprodukten och därmed 
bör interna undersökningar av medarbetarna genomföras likaväl som 
externa undersökningar av kunderna. Fallföretaget arbetar som nämnts 
med att utveckla sitt informationsinsamlingsprogram till att inkludera 
mer kontinuerliga kundundersökningar och bör då även inkludera de 
interna undersökningarna för att bli mer heltäckande i sin 
informationsinsamling. 

7.2.1 Är kundanpassning lönsamt? 
I en elitidrottsförening är det inte endast de finansiella aspekterna som 
hamnar i fokus enligt tidigare resonemang. Det finns andra faktorer 
som påverkar elitidrottsföreningens lönsamhet indirekt, det kan gälla 
exempelvis publikantalet och lagets prestationer. Att publiksnittet 
ökar och sponsorintäkterna växer leder till lönsamhet och kan bero på 
kundanpassningen men det mest troliga är att det främst beror på 
lagets förbättrade prestationer. I fallföretaget går det dock att urskilja 
en tydlig kundanpassning som påverkat lönsamheten, flytten in i den 
nya arenan. Att öka det möjliga publikantalet och förbättra 
förutsättningarna för en god matchupplevelse har varit en mycket 
vanligt förekommande kundanpassning även i många andra 
elitidrottsföreningar den senaste tiden. Uttalanden om hur den övriga 
kundanpassningen påverkat lönsamheten är svårt att göra då 
fallföretaget inte studerats under någon längre tid. De anställda inom 
fallföretaget framhåller dock att de är övertygade om att den övriga 
kundanpassningen av bland annat matcharrangemanget påverkar 
lönsamheten. I och med att lönsamhet i sig inte är målet för en 
elitidrottsförening kan kundanpassningen ha andra fördelar än rent 
ekonomiska genom att sportsliga och sociala aspekter uppfylls.  
 
En elitidrottsförening kan använda sig av den offensiva och/eller den 
defensiva lönsamhetsstrategin Zeithaml och Bitner (2003) diskuterar. 
Genom att skapa arrangemang runt matchupplevelsen som lockar 
kunder utan det gedigna idrottsintresset finns möjligheter att öka 
kundvolymen vilket är den offensiva strategins avsikt. I detta fall 
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bygger den ökade lönsamheten på ett ökat antal besökare. Den 
defensiva lönsamhetsstrategin bygger istället på att 
elitidrottsföreningen behåller sina kunder långsiktigt vilket leder till 
relationer. Att det skulle finnas ekonomiska fördelar med en relation 
känns rimligt då den enligt Grönroos (2002) resonemang ökar 
förtroendet mellan parterna och en ”win-win-situation” därmed kan 
infinna sig. Han pekar även på att relationen kan sänka de indirekta 
kostnaderna för kunden vilket skulle kunna möjliggöra en prishöjning 
eftersom den totala kostnaden för kunden då blir den samma. Vissa 
relationskunder kan även vara beredda att betala ett högre pris i utbyte 
mot en exklusivare produkt än det normala. Viktigt är då att det 
exklusiva motsvarar kundens förväntningar och att den utökade 
kostnaden i och med detta produkterbjudande inte överskrider de 
vinster som uppstår. Alla elitidrottsföreningar har skilda 
förutsättningar, de som redan har en bred publik satsar troligen mer på 
den defensiva strategin medan elitidrottsföreningarna med ett 
begränsat kundunderlag lägger sina största krafter på den offensiva 
strategin. Vanligast är säkerligen en kombination av de båda 
strategierna vilket är situationen i fallföretaget. 

7.3 Att styra kundanpassning i en 
elitidrottsförening 

En elitidrottsförening kan som redan påpekats liknas vid en 
kundinriktad tjänsteorganisation och kan därmed styras på liknande 
sätt. Tidigare har teorin om det balanserade styrkortet utvecklats och 
det borde inte finnas något hinder för att den modellen ska kunna 
tillämpas i en elitidrottsförening. Modellen ligger fortfarande på ett 
generellt plan och kan därför först efter en situationsanpassning 
användas praktiskt. Fokus ligger, liksom i kapitel 5, på hur styrningen 
ska utformas för att säkerställa de delar av modellen som har ett 
samband med kundanpassning, det vill säga kundperspektivet och 
dess relation till de övriga två perspektiven. 
 
Det centrala i modellen är att det skapas balans mellan olika 
perspektiv i verksamheten. Som tidigare nämnts är modellens största 
fördel att den kombinerar de olika typer av styrning som Merchant 
och van der Stede (2003) presenterar, den interna ekonomiska 
styrningen och den ofta förbisedda externa strategiska styrningen. I 
kapitel 5 visades att nyckeln till balans mellan dessa båda delar av 
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styrning är en väl fungerande kundanpassningsprocess. Det är 
kundanpassningen som är länken mellan kund- och 
processperspektivet och som ger möjligheterna till en länk mellan det 
finansiella perspektivet och kundperspektivet. För att balans ska 
uppstå mellan de tre perspektiven krävs att kunskap om hur saker och 
ting fungerar och hänger samman hela tiden utvecklas inom 
organisationen. En förutsättning för att en elitidrottsförening ska 
kunna använda modellen framgångsrikt är att den också är villig att 
lägga ned det arbete som krävs för att bli en lärande organisation.  
 
För att organisationen ska bli lärande krävs enligt Garvins (1993) 
resonemang att medlemmarna ges möjligheter att lära och att kunskap 
kan spridas enkelt, men framförallt att ny kunskap faktiskt också leder 
till förändring. Kundanpassningsprocessen i sig kan medföra goda 
förutsättningar för att organisationen ska bli lärande i den externa 
strategiska styrningen, men det påverkar inte den interna ekonomiska 
styrningen speciellt mycket. Det ligger utanför studiens ramar att 
besvara hur en organisation blir lärande utan fokus ligger bara på 
lärande i kundanpassningsprocessen. Styrsystemet måste inriktas mot 
lärande för att lärande ska kunna realiseras oavsett om fokus ligger på 
intern ekonomisk styrning eller som i denna studie på extern strategisk 
styrning. När det balanserade styrkortet används är det lämpligt att det 
tas fram mål och mått som ska driva organisationen mot lärande. 
Dessa ska underlätta möjligheterna att nå vad Swieringa och 
Wierdsma (1992) kallar trippelkretslärande, där organisationen har 
förmågan att lära sig att lära. Edvardsson (1996) menar att kundens 
tillfredsställelsegrad ska stå i centrum för organisationens läroprocess, 
dock måste det påpekas att det för en elitidrottsförenings trots allt är 
viktigast att ha en väl fungerande läroprocess inom 
idrottsverksamheten eftersom det är mest centralt för kundens 
tillfredsställelse. 
 
Framtagandet av mål och mått bör ske i en dynamisk process, där de 
kontinuerligt förändras efter den rådande situationens förutsättningar. 
I elitidrottsföreningar är det viktigt då de är verksamma i en 
föränderlig och krävande miljö, i fallföretaget har de till viss del 
lyckats med detta. Det är inom budgetprocessen som det finns ett 
organisatoriskt lärande eftersom föreningen har en väl fungerande 
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arbetsgång där de både under själva budgetframtagandet och under 
budgetperioden kontinuerligt ifrågasätter och förändrar dess innehåll 
och där stora delar av organisationen är involverad. Problemet är att 
det mest handlar om lärande gällande mål och mått inom det 
finansiella perspektivet. De övriga perspektiven har knappt något 
fokus alls i dagsläget, vilket förvisso inte är förvånande eftersom 
föreningen ännu inte tillämpar något styrkort även om de har vissa 
tankar om att införa det.  
 
När väl styrkortet används är det viktigt att elitidrottsföreningen tar 
hänsyn till sina specifika förutsättningar. De ideellt arbetande är 
exempelvis vanligen en viktig del i kundanpassningsprocessen för en 
elitidrottsförening varför deras insats på något vis bör styras. Genom 
att utnyttja de ideella bättre går det att utföra mer till lägre kostnad, 
det gäller dock att inte kräva för mycket av dem då det kan avskräcka 
dem. Att en elitidrottsförenings säsong ger cykler försvårar dessutom 
styrningen i verksamheten vilket visat sig i fallföretaget. Det gäller 
därmed att lyckas anpassa styrkortets mål och mått till dessa 
fluktrationer för att de ska kunna vara tillförlitliga. Att 
elitidrottsföreningen ibland samarbetar med andra parter för att kunna 
erbjuda sin produkt försvåra styrningen av verksamheten ytterligare 
då det därmed kan uppstå målsättningar som skiljer mellan parterna 
och i värsta fall motverkar varandra. 

7.3.1 Kundperspektiv 
Kundperspektivet kan byggas upp med hjälp av de externa 
kundrelaterade faktorerna Rust et al (2000) framhåller i form av olika 
kapital som gemensamt utgör kundkapitalet. Genom att en 
elitidrottsförening styr sin verksamhet med dessa kapital som 
utgångspunkt finns goda förutsättningar för en styrning som är positiv 
för kundanpassningen. Att värdekapitalet uppfylls genom att kundens 
behov och förväntningar tillfredsställs samtidigt som 
varumärkeskapitalet tillgodoses via elitidrottsföreningens image och 
föreningskänsla bör byggas in i styrsystemet. Indikationer på om 
elitidrottsföreningen lyckas och förutsättningar för att anpassa sig 
efter kundens önskemål finns i och med de kundundersökningar samt 
annan informationsinsamling elitidrottsföreningen genomför. De 
positiva synpunkterna fallföretaget fått av kunderna på produkten 
tyder på att elitidrottsföreningen och kunden är överens om vad som 
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är viktigt inom de olika kvalitetsdimensionerna. Det finns dock 
synpunkter som framförts vilka innebär att fallföretaget måste 
förbättra sig vilket enklast sker genom att inkludera dessa synpunkter i 
den framtida styrningen. Publikantalet ger också en fingervisning om 
kundens tillfredsställelse, är det stort ges möjligheter till en vidare 
utveckling av både värdekapitalet och varumärkeskapitalet inom en 
elitidrottsförening. En stor publik ger förutsättningar för att locka fler 
sponsorer då föreningen är populär, elitidrottsföreningen kan även 
satsa mer både sportsligt och kundanpassningsmässigt i form av 
matcharrangemangsutveckling och liknande. 
 
En elitidrottsförening kan genom att sätta relationskunderna i centrum 
även förbättra relationskapitalet vilket ökar kundkapitalet och ger 
bättre förutsättningar för kundanpassning. Då verksamheten styrs mot 
fler relationer kan elitidrottsföreningen utgå från tillförlitligare 
information genom att mer information kan inhämtas smidigare via 
kunder elitidrottsföreningen har en relation med och därmed finns 
bättre förutsättningar för en lyckad kundanpassning. Grunden är att 
skapa professionella relationer med både privat- och företagskunder 
som allteftersom övergår till sociala relationer då kunden haft en 
långvarig relation med elitidrottsföreningen. De sociala relationerna är 
de som förbättrar relationskapitalet mest genom att den mest 
uttömmande informationen kan inhämtas via dessa relationer. 
Organisationen bör därmed arbeta för att förändra kundstrukturen så 
att fler kunder blir relationskunder och att fler relationskunder av 
professionell typ närmar sig sociala relationer. När andelen 
relationskunder ökar måste styrsystemet kunna hantera de ökade 
kraven som ställs på organisationen. Organisationen måste till dessa 
kunder kunna erbjuda bättre service och en mer individualiserad 
kundanpassning. 

7.3.2 Relationen kundperspektiv och processperspektiv 
För att lyckas med kundanpassning krävs en väl fungerande intern 
ekonomisk styrning, och de interna gapen i Lovelocks och Wirtz 
(2004) utvecklade Gapmodell utgör en god utgångspunkt. Viktigast 
blir att ha en klar och tydlig målsättning gällande önskad 
produktkvalitet och att säkerställa att organisationen och dess 
medlemmar har tillräckliga förutsättningar för att kunna leverera den 
önskade kvaliteten. Något som för en elitidrottsförening kan vara svårt 
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då det handlar om en komplex produkt och då individerna i 
organisationen är specialiserade eller arbetar ideellt. I fallföretaget 
finns heller ingen formell styrning av hur kvalitetsarbetet ska gå till 
utan det bygger snarare på informella rutiner och ett tänk att ”vi 
brukar göra så här”. Trots att kundanpassningen fungerat 
framgångsrikt bör detta interna kvalitetsarbete styras genom 
formalisering av processen för framtagande av kvalitetsstandards, 
policys och rutiner. Anledningen är att minska osäkerheten hos 
medarbetarna samt att underlätta inskolning av nyanställda och ideellt 
arbetande. Både i Gapmodellen och i den processuella 
förändringsmodellen är kommunikation centralt, varför det är viktigt 
att underlätta kommunikationen i organisationen genom tydliga 
kommunikationsmönster och kanske via ett väl utformat intranät. 
Fördelen är att information och personlig kunskap kan vidareföras till 
samtliga medarbetare, därmed minskas individernas osäkerhet och det 
blir enklare att koordinera verksamheten. 
 
Det är viktigt att en elitidrottsförening inser 
kundinformationsinsamlingens betydelse för möjligheten att 
kundanpassa produkten. Oavsett vilken metod som används måste, 
enligt Zeithaml och Bitner (2003), tydliga målsättningar fastslås för 
vilken typ av information som eftersträvas och vad den ska användas 
till. Ett sätt att ”tvinga” fram medvetenhet om behovet av tillförlitlig 
information är att öka formaliseringen gällande de metoder som ingår 
i kundinformationsprogrammet samt att se till att det används 
kontinuerligt. Gällande olika metoder i ett 
kundundersökningsprogram för informationsinsamling är behovet av 
formalisering stort eftersom de annars lätt används godtyckligt, vilket 
också är situationen i fallföretaget, samt då informationen genom 
formalisering blir mer strukturerad. Dessa insamlingsmetoder bör 
koordineras med vanliga arbetsuppgifter mot kund, därmed kommer 
metoderna också att användas kontinuerligt samtidigt som kunden inte 
upplever det som att ”undersökningar” sker. När det balanserade 
styrkortet används kan dessutom kundinformationsinsamlingen styras 
ytterligare genom att målsättningar och mått kan tas fram för hur ofta 
informationen ska samlas in, av vem och hur stora resurser 
organisationen är villig att använda. Därmed blir det möjligt att 
utvärdera kundinformationsinsamlingen. Slutligen bör 
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elitidrottsföreningar enligt Grönroos (2002) tankar spara 
kundinformation i databaser, för att den ska inkluderas i det 
organisatoriska minnet och kunna användas för framtida 
beslutsfattande. 
 
När informationen väl är insamlad ska den sedan fungera som 
underlag för beslut gällande kvalitetsförändringar i produkten. 
Beslutsprocessen följer ofta mer eller mindre den rationella modellen 
som därför är en bra utgångspunkt för styrning. I fallföretaget följs en 
enkel variant av den rationella beslutsmodellen, där det framförallt är i 
värderingen av olika alternativ som kraften läggs genom att 
ledningsgruppen arbetar med kundanpassningsfrågor och även tar 
styrelsen och ibland också relationskunder till sin hjälp. Genom att i 
styrkortet inkludera mål och mått som säkerställer de olika stegen i 
den rationella modellen finns en god grund för att välgrundade beslut 
fattas. Dock är det mest väsentliga inte hur besluten fattas utan att de 
faktiskt fattas, därför kan formaliseringen av beslutsprocessen inte 
vara allt för komplicerad. Dessutom kan Gapmodellen användas som 
ett analysinstrument för att värdera olika förändringsalternativs 
inverkan på kundernas tillfredsställelse. Bhote (1996) betonar 
betydelsen av att beslut fattas utifrån kundinformation och inte utifrån 
egna antaganden. Det bör dock uppmärksammas att kundinformation 
har begränsningar och inte alltid är helt tillförlitlig, varför en kunnig 
persons intuition ibland måste kunna värderas högre vid 
beslutsfattande. 
 
Det slutgiltiga målet med kundanpassningsprocessen är att verkställa 
kvalitetsförbättringar i produkten genom att ta till vara på idéer som 
framkommer genom informationsinsamlingen eller via medarbetarna. 
Som en grund för förändringsarbetet måste det enligt Bakka et al 
(1999) finnas en anpassad struktur och en väl fungerande 
förändringsprocess. Lösningen i fallföretaget är en medvetet låg 
formalisering som möjliggör snabb anpassning till nya förutsättningar, 
dock innebär detta att det saknas regler och rutiner att luta sig mot om 
det uppstår problem. För att kundanpassningsarbetet ska fungera 
optimalt krävs att rollfördelningen är tydlig, gällande den ordinarie 
verksamheten men framförallt gällande själva förändringsarbetet. I 
fallet med kundanpassning menar Feurst (1999) att rollerna 
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kundskötare och kompetensskötare bör inkluderas för att detta fokus 
ska komma fram tydligare. I en elitidrottsförening finns inget behov 
av att dessa roller ska fyllas av enskilda individer utan de bör snarare 
inkluderas i flera individers arbetsuppgifter, vilket dock kräver 
koordinering och kommunikation för att fungera smidigt. Därför 
måste det vara tydligt både internt och externt gällande vilken 
medarbetare som är ansvarig för vilka kundfrågor och kundgrupper.  
 
En annan fördel med kundskötare och kompetensskötare är att de 
underlättar möjligheten för organisatoriskt lärande i 
kundanpassningsprocessen. Edvardsson (1996) påpekar det 
organisatoriska lärandets betydelse för en väl fungerande 
kundanpassning och menar att informationsutbyte och kommunikation 
mellan kund och organisation är avgörande förutsättningar. Genom 
bra styrning av de övriga momenten i kundanpassningsprocessen, 
beslutsfattandet och förändringsarbetet, kan möjligheter till 
organisatoriskt lärande på de högre nivåerna av organisatoriskt 
lärande realiseras, det vill säga vad Swieringa och Wierdsma (1992) 
kallar trippelkretslärande. Det är här de största kraven på det 
balanserade styrkortet kommer för elitidrottsföreningen, att styra 
insamlingen av kundinformation är inte speciellt svårt när 
organisationen väl insett dess betydelse men att styra de övriga 
momenten i kundanpassningsprocessen så att även ett organisatoriskt 
lärande uppstår är problematiskt. Det är dock en förutsättning för att 
hela organisationen ska kunna dra åt samma håll gällande 
kundanpassningsarbetet. 

7.3.3 Relationen kundperspektiv och finansiellt perspektiv 
Sambandet mellan genom kundanpassning ökad kvalitet och ökad 
lönsamhet kan enligt tidigare resonemang ses som någorlunda givet. 
Det bygger på relationen mellan kundperspektivet och det finansiella 
perspektivet. Enligt Gummesson (2004) påverkas lönsamheten direkt 
via kvaliteten och indirekt via produktiviteten. Elitidrottsföreningens 
styrsystem måste därför stödja de samband som tas upp av 
Gummesson (2004). Genom detta kan arbetsrutiner och mått skapas 
som driver lönsamheten istället för att fokus ligger på det rent 
finansiella. De drivande måtten har elitidrottsföreningens personal 
själv möjlighet att påverka och är därmed enklare att ta till sig än 
aggregerade nyckeltal och målsättningar. Det går även att styra 
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verksamheten genom att använda sig av praxis och jämförelser över 
tiden för att på så vis nå lönsamhet, en metod som fallföretaget 
använder sig av i kombination med aggregerade finansiella mål. Trots 
ambitionen att ha en väl utvecklad intern ekonomisk styrning kan det 
inte avgöras om det är denna styrning eller den externa strategiska 
styrningen som påverkat fallföretagets lönsamhet mest då lagets 
utveckling i sig haft den absolut största påverkan på lönsamheten och 
därmed gör utvärdering av styrningens inverkan omöjlig. 
 
Den offensiva lönsamhetsstrategin bygger som nämnts på en ökad 
kundvolym och därmed bör en organisation med en sådan strategi 
styra verksamheten med hjälp av formella arbetsrutiner och 
målsättningar kopplade till faktorer som driver värdekapitalet och 
varumärkeskapitalet. Då den defensiva strategin fokuseras bör istället 
arbetssätt och drivande mått vara kopplade till att kunderna ska 
behållas i så stor utsträckning som möjligt, det vill säga stärka 
relationskapitalet. Att likt fallföretaget söka nya typer av intäkter är 
troligtvis ett vanligt handlingsmönster inom elitidrottsföreningar idag. 
I detta arbete ingår att finna nya kunder som är mottagliga för 
föreningens erbjudanden och därmed bör elitidrottsföreningar koppla 
styrningen till detta. Dock i kombination med styrning av de drivande 
faktorerna som påverkar den defensiva lönsamhetsstrategin som i en 
elitidrottsförening främst utgöras av arbetet med de professionella och 
sociala relationerna, då en kombination av lönsamhetsstrategierna 
troligen är vanligast i en elitidrottsförening. 
 
Produktiviteten bör på något vis styras och mätas då den indirekt 
påverkar lönsamheten. Det finns dock bekymmer med att ställa 
resursåtgången i förhållande till ett visst upplevt kundvärde då den 
effektiva resursåtgången inte är densamma som den totala 
resursåtgången. Det bör därmed skiljas på värdeskapande arbetstid 
och svinn vilket von Schéele (1996) diskuterar kring. En 
elitidrottsförening bör vara försiktig med att kategorisera vissa 
arbetsuppgifter som svinn då det krävs förberedelser, utbildning och 
administration för att ett matcharrangemang ska kunna fungera. 
Elitidrottsföreningen bör också tänka på att leveransprecisionen ska 
vara optimal enligt von Schéeles (1996) resonemang och bör se till att 
så blir fallet via styrning av de drivande faktorerna. Problem finns 
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dock i och med att matchprodukten levereras till många kunder 
samtidigt i en elitidrottsförening och att kravet på kvalitetsnivå är 
olika mellan dessa besökare. Styrningen bör dock utgå från de 
kundkrav på kvalitetsnivå som inkommit via kundundersökningar och 
genom att jämföra kundtillfredsställelsen inom vissa områden i 
kundundersökningen med hur stora resurser som lagts ned kan 
lönsamheten bedömas. 
 
Att utgå från olika ROI-mått är ett sätt att ställa en investering för att 
öka kvaliteten i relation till lönsamheten enligt Rust et al (2000). 
Svårigheten ligger i att det är problematiskt att särskilja hur stor del av 
en lönsamhetsförändring som beror av kvalitetsförbättringen och inte 
beror av någon annan faktor. I en elitidrottsförening är det som 
nämnts många faktorer som påverkar lönsamheten förutom 
kvalitetsförbättringar och därmed är det svårt att använda dessa typer 
av mått inom den operativa verksamheten, de bör dock tas i beaktning 
på en aggregerad nivå men då med fokus på ROQ-måttet som bygger 
på kvalitetsförbättringar enligt Rust et als (2000) resonemang.  
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8 AVSLUTNING 
Kapitlet fungerar som en avrundning av uppsatsen. Här presenteras 
de slutsatser som genererats i studien utifrån de 
problemformuleringar som fastslogs i inledningskapitlet. Slutligen 
förs en diskussion kring resultatet och om vidare forskningsfrågor. 

8.1 Slutsatser 
”Hur kan en organisation samla in och bearbeta 
kundinformation?” 
Vid flertalet tillfällen har betydelsen av att verkligen lyssna till 
kunden och inte utgå från egna antaganden påpekats, framförallt med 
hänsyn till dagens allt mer föränderliga kunder. Annars finns risken 
att en organisation anser sig ha en god kvalitet medan den 
kundupplevda kvaliteten troligen inte är tillräckligt hög för att i 
kombination med priset leda till den tillfredsställelse som krävs för att 
motivera kunderna att köpa organisationens produkt. För att åtgärda 
problemet bör organisationer tillämpa en bra 
kundinformationsinsamling där utvärderande enkäter bör användas för 
att få information om hur kundens tillfredsställelse och 
kvalitetsuppfattning ser ut medan kvalitativa metoder och det sociala 
nätverket bör användas för att i inforationsinsamlingen komma åt 
djupare aspekter i kundens beteende gällande behov och 
förväntningar. Det sammantagna kundundersökningsprogrammet har 
både en utvärderande och en förebyggande roll i och med att det går 
att jämföra resultat i kundundersökningar över tiden samtidigt som 
klagomål och synpunkter kan hanteras tidigt och därmed ligga till 
grund för en kundanpassning. Därefter ska informationen leda fram 
till, ur kundens synvinkel, relevanta förbättringsförslag vilket kräver 
en väl fungerande beslutsprocess. En lämplig modell att bygga dessa 
beslut på är Gapmodellen, där åtgärderna ska sträva mot att minska 
gapen i modellen för att öka kundens tillfredsställelse och värde.  
 
”Hur sker lönsam kundanpassning?” 
Det är viktigt att inse att det inte räcker med hög objektiv 
tjänstekvalitet för att lönsamhet ska uppstå utan kundernas subjektiva 
kvalitetsbedömning måste även vara hög. Därför är behovet av 
kundanpassning stort och för att lyckas med det krävs en fullständig 
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kundanpassningsprocess som leder till förändringar inom de tre 
kvalitetsdimensionerna vad, var och hur baserade på kundernas vilja. 
Därmed kommer organisationens kunder att uppleva ökad 
tillfredsställelse och ökat värde, varför organisationens kundkapital 
ökar. En organisation kan öka kundkapitalet genom både offensiva 
och defensiva strategier där kvaliteten förbättras för att få positiva 
effekter i kundernas beteende. Eftersom kundanpassning kräver 
resurser i form av tid och pengar måste det ökade kundkapitalet också 
leda till intäktsökningar som är större än de i kundanpassningen 
investerade resurserna.  
 
”Hur ska organisationens styrsystem uppnå de krav som ställs på 
styrning i en kundinriktad organisation?” 
För att en organisation ska kunna anses vara kundinriktad menar vi att 
den måste ha en bra kundanpassningsprocess, vilket ökar 
komplexiteten i organisationen och därmed kraven på styrningen. 
Tillämpning av det balanserade styrkortet är motiverat eftersom 
modellen ger utrymme för extern strategisk styrning. Modellen har 
utvecklats för att vara bättre lämpad för en kundinriktad organisation. 
Huvudsyftet med styrningen bör vara att relationen mellan 
kundperspektivet och processperspektivet respektive det finansiella 
perspektivet säkerställs. Vid användande av styrkort skapas 
förutsättningar för en fungerande kundanpassning genom att 
målstyrningen i modellen tar hänsyn till kundanpassningsprocessens 
olika moment. Det bör ske genom att mål och mått är både drivande 
och utfallsinriktade och att de medför full tidsskala. Studien har 
främst fokuserats på relationen mellan kundperspektivet och 
processperspektivet och resultatet tyder på att organisationen genom 
användning av en kundanpassningsprocess erhåller en naturlig 
koppling mellan den externa strategiska styrningen och den interna 
ekonomiska styrningen. Gällande relationen mellan kundperspektivet 
och det finansiella perspektivet är det viktigt att styrningen 
säkerställer de samband som med stor sannolikhet driver 
kvalitetsförbättringars effekt på lönsamheten. Bättre förutsättningar 
för kundinriktning erhålls genom att styrningen medför att 
organisationen blir lärande, vilket kräver att målstyrningen underlättar 
organisationens gång från enkelkretslärande till trippelkretslärande.  
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8.2 Diskussion 
Studien har genomförts inom ett område som både praktiker och 
teoretiker enkelt kan uttala sig om, där det finns många ”tyckare”, 
samtidigt är det svårt att egentligen säga något av betydelse och tyngd. 
Både kundanpassning och styrning är områden som är svåra att uttala 
sig om generellt eftersom de varierar mycket efter den situation som 
råder när de ska användas praktiskt. Problemet syns tydligt i 
litteraturen där teorierna ofta befinner sig på ett mer filosofiskt plan än 
ett praktiskt. Det framkommer även i resultatet eftersom det varit svårt 
att gå ner på en mer detaljerad och konkret nivå. Genom att inkludera 
kunskap om kundanpassning i det balanserade styrkortet samtidigt 
som modellen förenklas är förhoppningen att vi har åstadkommit en 
bättre modell för praktisk användning, eller åtminstone öppnat ögonen 
för läsaren gällande kundanpassningens viktiga roll i organisationen. 
Avsikten har inte varit att skapa en modell som ska lösa alla problem 
utan att istället försöka visa vilka begrepp som bör inkluderas för att 
modellen ska bli mer kundinriktad. 
 
Under studiens gång har det varit svårt att hitta skilda synsätt i 
litteraturen gällande kundanpassning, utan det förs ofta snarlika 
resonemang under olika begreppsbenämningar som dock till sin 
mening handlat om kundanpassning. Däremot är synen på hur 
kundanpassning och lönsamhet är relaterade till varandra mycket mer 
olikartad. Först och främst är sambandet inte bevisat och dessutom är 
de samband som föreslås ofta mycket förenklade, ändå är de 
svårdefinierade och svåra att studera i verkligheten. Ofta gäller 
antagandet om att pris och konkurrens är konstant vilket inte 
överensstämmer med verkligheten. En bra kundanpassning är bara en 
av många faktorer som driver organisationens lönsamhet varför det är 
svårt att studera sambandet.  
 
Något som är viktigt för organisationen att tänka på är att det inte är 
kundtillfredsställelse i sig som är relevant att studera. Att en viss andel 
av kunderna är tillfredsställda till en viss grad säger inte särskilt 
mycket, utan det är de positiva eller negativa effekter detta medför 
gällande kundens beteende som är det väsentliga för organisationen. 
Därmed försvåras arbetet med att få in eller kanske framförallt tolka 
kundinformation ytterligare. Hänsyn måste även tas till att vad som 
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vid ett tillfälle ger kundtillfredsställelse efter en tid övergår till att bli 
ett underförstått behov och då skapar det inte längre samma värde hos 
kunden. I förlängningen medför det att kunderna hela tiden ställer allt 
högre krav, varför organisationens behov av kundanpassning är 
kontinuerligt. En annan tanke är att när kund delger information om 
behov och förväntningar på organisationens förfrågan ökar kundens 
indirekta kostnad, vilket kommer att medföra att tillfredsställelsen 
sjunker om kvaliteten därefter inte ökas. Det skulle kunna ses som att 
även kunden har ett ROI-tänk. 

8.2.1 Förslag på vidare forskning 
Relationen mellan det balanserade styrkortet och den lärande 
organisationen har behandlats på en enkel nivå. Vi är givetvis 
medvetna om att denna symbios måste studeras vidare och utvecklas 
mer innan det går att analysera dess funktionalitet i praktiken, men på 
ett teoretiskt plan låter den rimlig. Ett förslag på en framtida studie är 
därför att fördjupa interaktionen mellan dessa båda teorier på ett 
teoretiskt plan för att sedan undersöka den i en verklig situation. 
 
Något som slagit oss under studiens gång eftersom det var tydligt för 
fallföretaget är att hela problematiken med kundanpassning och 
styrning kompliceras ytterligare när organisationen tillsammans med 
en annan organisation skapar helhetserbjudandet till kunden. Kunden 
bedömer då inte organisationerna var för sig utan tillsammans. Vi ser 
möjligheter att i en framtida studie utveckla exempelvis Gapmodellen 
med ett nätverksgap eller det balanserade styrkortet med ett 
nätverksperspektiv, för att därmed kunna inkludera nätverksteorier i 
kundanpassningsprocessen. 
 
Fallföretaget kan även vara mycket intressant att studera ur ett 
innovations- eller motivationsperspektiv. Det är tydligt att de 
inblandade personerna verkligen brinner för sin sak och med små 
medel lyckas de nå stora resultat. Hela Linköping engageras i LHC 
och föreningen har lyckats frambringa, förvisso med kommunens 
hjälp, en ny arena som krävt mångmiljonsinvesteringar.  
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Bilaga - Intervjuguide 
 
Inledning (alla respondenterna) 
Varför arbetar du åt LHC? Beskriv det verksamhetsområde som du 
ingår i? 

Uppgift, struktur, din roll… 
 
Vad tycker du är LHC:s största styrkor, svagheter, möjligheter och 
hot? 
 
Kundperspektiv (alla respondenterna) 
LHC:s mål för kundservice är: ”Besökarna ska gå ifrån arenan med 
en positiv upplevelse även om de sett en dålig match!” 
Vad innebär detta för dig, definiera kvalitet, bedöm tillförlitligheten 
 
Hur sköts arrangemanget runt matcherna? 
Cloetta Centers bidrag och förutsättningar för produkten 
 
Hur sker kundundersökningar idag? 

Hur får du respons från kunderna, hur fungerar din kontakt med 
kund, hur går klagomålshanteringen och rättelser till 

 
Vad tycker du att LHC ska göra för att bli mer kundmedvetna? 

Produkt (matcharrangemang, arena, kringarrangemang), 
organisatoriskt 

 
Beskriv innovationsprocessen? 

Vägarna, befogenheter, tidsaspekten, din roll 
 
Styrning (majoriteten av respondenterna) 
Hur sker planeringen av verksamheten? 

Styrelse/Ledningsgrupp/Verksamhetsområden, budget, uppföljning 
 
Vilka nyckeltal finns och hur används de? 

Kundinriktade, utfallsmått eller drivande mått 
 
 
 



 

 

Hur organiseras verksamheten för att uppnå utsatta mål? 
Utifrån kundperspektivet; finns arbetsbeskrivning, rutiner och 
regler; beslutsvägar, hur ofta sker utvärdering, målstyrning och 
utvärdering av individer, motiverad personal 

 
Hur ser den interna kommunikation ut? 

Mellan ledningsgruppen och de olika ansvarsområdena, tillräcklig 
information, riktlinjer för kvalitet 
 

Övriga frågor (dessa frågor anpassades efter respondenterna) 
Vilka är styrelsens uppgifter? 

Vision/Målsättning/Strategier, beslutsfattande (stöd eller 
auktoritet), expertkompetens, operativa uppgifter, 
kommunikationen 

 
Bedöm LHC:s effektivitet och produktivitet? 

Svinn, intäkt, kostnad, hur bli mer effektiva mellan säsongerna 
 
Har ni någon kundbashantering? 

Segmenteras marknaden, sparas produkten till de mest lönsamma 
kunderna 

 
Vad anser du vara LHC:s produkt? 

Sport vs upplevelse/fritid, kringprodukter, varför fyller ni inte 
Cloetta Center 

 
Hur fungerar det med de ideellt arbetande? 

Rekrytering, ersättning, kundserviceutbildning, styrning, 
kundmedvetenhet 

 
Ni har ju haft en (enbart) positiv trend de senaste åren, hur rustar ni 
för att klara den förmodade stabiliseringen/tillbakagången? 
 
Hur marknadsförs matcherna och hur går övrig 
marknadskommunikation till?  
 
Hur hanteras varumärket? 

Betydelse för produkten, socialt ansvar, image 



 

 

Hur genereras intäkter idag?  
Utöver publik, sponsorer och bidrag; vilka alternativ ser du i 
framtiden, ett ”tredje ben”, hur ska ni arbeta för att stabilisera er 
verksamhet och inte vara så beroende av hockeysäsongen 
(säsongsvariationer) 

 
Hur fungerar prissättningen? 

Lös, serie, företagserbjudande; vad baseras den på (kostnad eller 
marknad), hur ska LHC kunna höja priset utan att sänka kundernas 
tillfredsställelse, koppling till budgetarbete 

 
Hur fungerar relationen till Arenabolaget? 
 
Visionen ”Regionens lag”, vad medför den? 
 


