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Sammanfattning 

Magisteruppsats i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Örebro universitet, 

Marknadsföring, HT 2011.  

Författare:  Grunér, Linus och Malm, Ludwig 

Handledare:  Pia Lindell   

Titel: Varumärkesbyggande och relationsskapande – En studie om ett 

litet företag på B2B-marknaden 

Nyckelord:  Varumärkesbyggande, relationsskapande, SME, B2B. 

Problem: Hur arbetar ett mindre företag på B2B-marknaden med 

varumärkesbyggande och relationsskapande? Vilka kritiska 

faktorer kan identifieras gällande arbetet med relationsskapande 

och varumärkesbyggande inom kontexten av ett mindre företag på 

B2B-marknaden? 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att utifrån befintlig forskning skapa 

förståelse för hur ett företag på B2B-marknaden arbetar med 

relationsskapande och varumärkesbyggande. Studien har även som 

mål att identifiera eventuella kritiska faktorer gällande arbetet med 

relationsskapande och varumärkesbyggande.  

Metod:  Studien har genomförts genom en fallstudie med kvalitativ 

undersökningsmetod samt ett abduktivt arbetssätt, vilket i 

kombination med fyra djupgående semistrukturerade intervjuer har 

gjort det möjligt att uppnå studiens syfte.  

Resultat: Företag X arbetar medvetet med varumärkesbyggande och 

relationsskapande och vi har även identifierat vissa kritiska 

faktorer. 

Slutsatser: Att det i Företag X:s fall snarare handlar om att vårda redan 

existerande B2B-relationer än att skapa nya. Medarbetarna kan 

sägas vara en kritisk faktor i arbetet med såväl 

varumärkesbyggande som i att underhålla redan existerande 

relationer. 
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Abstract 

Master thesis of one year in Business Administration, Swedish Business School at 

Örebro university, 

Marketing, HT 2011. 

Authors:  Grunér, Linus and Malm, Ludwig 

Tutor:  Pia Lindell 

Title:  Brand building and creating relationships – A study of a small 

business in the B2B market 

Keywords:  Brand building, business relationships, SME, B2B. 

Problem:  How does a small business in the B2B market work with brand 

building and creating relationships? What critical factors can be 

identified regarding the process of relationship-building and brand 

building within the context of a small business in the B2B market? 

Research objective: The purpose of this study is to use existing research to create 

understanding for how a company in the B2B market is working 

with relationship-building and brand building. The study also aims 

to identify any critical factors concerning the process of 

relationship-building and brand building. 

Method:   The study was conducted through a case study with qualitative 

research method and an abductive approach, which combined with 

four in depth semi-structured interviews made it possible to 

achieve the purpose of the study. 

Results: Company X is working consciously with brand building and 

relationship-building and we have identified certain critical factors. 

Conclusions: The fact that Company X's case is more of nurturing existing B2B 

relationships than creating new ones. Employees can be said to be 

a critical factor in defining both brand building and in maintaining 

existing relationships. 
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Förord 
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1. Inledning 

Detta avsnitt introducerar läsaren i de ämnesområden som genomsyrar uppsatsen. Avsnittet 

ger läsaren en inblick i uppsatsens huvudområden och mynnar vidare ut i en 

problemformulering och ett syfte.  

1.1 Problembakgrund 

Företag befinner sig i en föränderlig omvärld, där det jämt och ständigt krävs anpassning, 

flexibilitet, förmåga till förändring och i addition till detta ökar komplexiteten i och med den 

teknologiska utvecklingen (bl. a. Gummesson, 2004; Heding et. al., 2009; Spence & 

Hamzaoui Essoussi, 2010, Kotler & Pfoertsch, 2006). Ur marknadsföringsteoretisk synpunkt 

har detta bidragit med att även forskningen förändrats över tid, vilket påverkat inriktning på 

teorier om såväl varumärkesmarknadsföring som relationsmarknadsföring (bl.a. Ballantyne & 

Aitken, 2007; Catulli & Gander, 2004; Beverland et. al, 2007). Ett exempel på detta är hur fler 

och fler teoretiker väljer att fokusera på mer intangibla värden och resurser istället för tangibla 

komponenter och till exempel talar Kotler och Pfoertsch (2006) om varumärket (brand) såhär:  

 

”A brand is much more than a product, a brand name, a logo, a symbol, a slogan, an ad, a 

jingle, a spokesperson; these are just tangible components of a brand – not the brand itself!” 

Kotler & Pfoertsch (2006) s. 12 

 

Varumärkesmarknadsföring (brand marketing) och relationsmarknadsföring (relationship 

marketing) är de två dominerande marknadsföringskoncepten idag, både bland akademiker 

och praktiker (Apéria, 2001). Under den tid vi har studerat marknadsföring, är de också dessa 

vi inriktat oss mot och i detta ligger intresset i hur företag arbetar med dessa.  

 

Varumärkesmarknadsföring handlar om att genom ett starkt varumärke bli ett attraktivare 

företag för kunden såväl som för omvärlden (och genom det mer lönsamt) (Kotler & 

Pfoertsch, 2006). En av grundstenarna i detta är själva uppbyggnaden av varumärket, där stora 

företag tenderar att använda mycket resurser för sådant arbete, men av någon anledning tycks 

mindre företag fokusera på andra saker som ter sig viktigare för att överleva (Chaston & 

Mangles, 2003). Även om fler och fler artiklar skrivs om mindre företags varumärkesarbete 

(branding) så är det flera artiklar som menar att det saknas bevis på hur detta ter sig på 

business to business marknader (B2B), vilket innebär affärer mellan företag och inte till 
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privatpersoner (Catulli & Gander, 2004; Beverland et. al., 2007; Spence & Hamzaoui 

Essoussi, 2010). 

 

Relationsmarknadsföring å andra sidan har enligt till exempel Gummesson (2002) uppkommit 

mycket tack vara företag på B2B-marknader, eftersom dessa har tenderat och behövt ha goda 

relationer till kunder och leverantörer. IMP-gruppen (Indusrial Marketing and Purchasing 

Group) har en stor del i det som idag kategoriseras in under relationsmarknadsföring, där 

nätverk och relationsskapande i en bredare kontext har fått mycket utrymme. IMP-gruppen 

skapades på 1970-talet av forskare från fem olika länder, där de genom empiriska studier kom 

fram till att interaktion är en viktig del i affärsrelationer och att dessa inte endast består av en 

serie transaktioner. Det är också genom denna vi funnit att B2B-marknader är ett område där 

det saknas empiriska bevis, vilket också är en bakgrund till denna uppsats. Precis som 

varumärkesbyggandet är en grundsten i varumärkesmarknadsföring, är relationsskapandet en 

grundsten inom relationsmarknadsföring (Apéria, 2001), det är också dessa två begrepp som 

denna uppsats söker att fördjupa sig inom eftersom vi funnit att de har flera jämförbara 

parametrar.  

 

De flesta företag har idag insett betydelsen av att bygga ett starkt varumärke, men många har 

ännu inte upplevt dess fulla potential (Catulli & Gander, 2004). Forskningen om detta har 

under en längre tid sammanlänkats med snabbrörliga produkter på B2C-marknader, som är 

affärer mellan företag och privatpersoner (Ballantyne & Aitken, 2007), och Kotler & 

Pfoertsch (2006) menar att teorier som tidigare applicerats på B2C-marknader inte är menade 

att vara relevanta på B2B-markander. Många menar att forskningen om varumärken på B2B-

marknader är bristfällig (bl. a. Ballantyne & Aitken, 2007; Catulli & Gander, 2004; 

Håkansson & Waluszewski, 2005), och det trots att några av världens starkaste varumärken, 

General Electric, Oracle, SAP och Boeing, återfinns just på B2B-marknader. Beverlands et. 

al. (2007) har dock berört ämnet och menar att varumärket hos företag rent generellt kan ses 

som en form av långsiktig konkurrensfördel på B2B-marknader, tillsammans med att det 

uppbyggda varumärket faktiskt spelar en roll då företagskunder tar beslut. 

 

På B2B-marknader menar Catulli & Gander (2004) att företagskunder ofta har mer komplexa 

och avancerade önskemål än på B2C-marknader, vilket skapar ett större behov för anpassning 

och skräddarsydda lösningar. Genom att ha pålitliga och långsiktiga relationer (helst med 

hjälp av ett väl uppbyggt varumärke) mellan det egna företaget och dess kunder, ägare, 
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leverantörer, medarbetare och övriga intressenter, kan alla parter nå goda resultat och även 

motverka att endast en av aktörerna når fördelar (Catulli & Gander, 2004). Även Beverland et. 

al. (2007) är inne på samma spår och menar företag på B2B-marknader insett vikten av 

relationsskapande och varumärkesbyggande för att stärka sin position på marknaden.  

 

1.2 Problemdiskusson 

Vi har upplevt att det skrivs mycket om både varumärkesbyggande och relationsskapande i 

såväl vetenskapliga artiklar som böcker, men att de ofta tenderar att lägga fokus på samma 

saker men under olika rubriker, beroende på vilken inriktning eller vilket synsätt författaren 

har. Varför är det egentligen så, och vilka är egentligen likheterna och skillnaderna mellan 

dessa? Går det att finna något gemensamt som kan ses som essentiellt oavsett om forskaren 

har ett mer relationsbaserat synsätt gentemot ett mer varumärkesbaserat synsätt? 

 

Intresset för de intangibla och immateriella aspekterna av varumärken har även medfört att 

allt fler väljer att lämna ett transaktionsbaserat marknadsföringssätt till förmån för ett mer 

relationsbaserat tillvägagångssätt (Gummesson, 2004, Catulli & Gander, 2004). Varför har det 

blivit så viktigt med relationer, var det till exempel inte viktigt med relationer under 1970-

talet? Det var det säkert, men som till exempel Gummesson (2002) framhäver, så är det 

snarare kännedomen om relationers betydelse, mycket tack vare uppsalaskolan och IMP-

gruppen, som har blivit allt starkare det senaste decenniet. Det har även blivit allt mer 

uppenbart att det inte finns ett rätt sätt för att skapa relationer eller bygga ett starkt varumärke 

(Heding et. al., 2009). Men det har uppstått olika angreppssätt inom litteratur kring 

varumärkesbyggande och relationsskapande gällande framför allt varför de ska inrikta sig mot 

det som förespråkas i texten, men också hur företag kan gå tillväga för att nå bättre resultat. 

Dock har vi funnit att de sällan nämns inom samma kontext, därför blir det relevant att fråga 

sig varför det kan vara så samtidigt som det borde finnas en poäng i att försöka sammanstråla 

dessa och se hur det belyses i praktiken.  

 

Mindre företag som agerar på en B2B-marknad har enligt Spence & Hamzaoui Essoussi 

(2010) inte lyckats ta till sig varumärkesarbete i samma utsträckning som större etablerade 

företag. Det finns egentligen inte något stöd till att de i dessa fall skulle vara onödigt eller 

dumt att arbeta med varumärket, det är snarare tvärtom. Mindre företag på B2B-marknader 

har allt att vinna på att arbeta med varumärkesbyggande, de brukar ofta vara medvetna om 
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relationers vikt men kopplar sällan samman detta med varumärkesarbetet (Catulli & Gander, 

2004). Det finns såklart de som pekar på att det är kostsamt och att det inte finns tillräckliga 

resurser (Chaston & Mangles, 2003), men små företag har mycket att vinna på att skapa och 

främja relationer och att ägna sig åt att bygga sitt varumärke (Catulli & Gander, 2004). Men i 

kontexten av B2B-marknader verkar flera vara av åsikten att det saknas empiriska bevis 

(Spence & Hamzaoui Essoussi, 2010; Catulli & Gander, 2004; Ballantyne & Aitken, 2007) 

och därför finner vi det intressant att förutom att utreda begreppen försöka tyda hur de omsätts 

i det verkliga arbetslivet.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att utifrån befintlig forskning skapa förståelse för hur Företag X 

arbetar på B2B-marknaden med relationsskapande och varumärkesbyggande. Studien har 

även som mål att identifiera eventuella kritiska faktorer gällande Företag X:s arbete med 

relationsskapande och varumärkesbyggande.  

1.4 Problemformulering 

Utifrån ovanstående resonemang har följande problemställning utformats: 

 Hur arbetar ett mindre företag på B2B-marknaden med varumärkesbyggande och 

relationsskapande?  

 Vilka framgångsfaktorer kan identifieras gällande arbetet med relationsskapande och 

varumärkesbyggande inom kontexten av ett mindre företag på B2B-marknaden? 

1.5 Målgrupp 

Studien riktar sig främst till teoretiker som är intresserade av B2B-marknader, då det än så 

länge tycks saknas starka empiriska bevis på hur varumärket påverkar företag inom dessa 

ramar. Den riktar sig dock även till praktiker, som vill veta hur ett mindre företag kan 

använda sig av varumärkesbyggande och relationsskapande för att utvecklas, växa eller skapa 

ett större medvetande kring företaget. 
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2. Metod 

Detta avsnitt redogör för hur metoden och tillvägagångssättet sett ut i uppsatsen. Avsnittet 

beskriver även hur insamling av material gått till och belyser också tillförlitligheten i 

uppsatsen. 

2.1 Val av ämne 

Denna uppsats grundar sig i ett antal intresseområden som växt fram under studietiden, och då 

främst under studier på avancerad nivå. Den marknadsföringsteoretiska litteratur vi tagit del 

av under studietiden har till stor del handlat om Relationship Marketing (RM) och Brand 

Management (BM) vilka är två är två begrepp vi finner intressanta att studera i praktiken. 

Många av de vetenskapliga artiklar vi tagit del av inför den här studien har visat sig vara 

nästan uteslutande koncentrerade till business-to-customer marknader (B2C) och endast ett 

fåtal forskare har visat intresse för business-to-business marknaderna (B2B). Vi har här sett 

att det finns utrymme och möjligheter för att ge bidrag till B2B-forskningen eftersom området 

tycks vara relativt outforskat i fråga om varumärkesbyggande och relationer. Vid sökandet av 

vetenskaplig forskning på ämnet fann vi en specifikt intressant artikel vid namn Relationship 

management versus brand management in SME business-to-business, som särkskiljer 

begreppen åt och pekar på motsättningar mellan det mer relationsbaserade 

marknadsföringssynsättet och det transaktionsbaserade synsättet inom 

varumärkesmarknadsföring. Artikeln nämnde många av de aspekter vi tidigare inte funnit i 

andra vetenskapliga artiklar. Vi har vidare vid första kontakt med studieobjektet, Företag X, 

frågat om företaget hade några specifika önskemål utöver det ämnesområde vi presenterat, 

vilket de inte hade. Valet av ämne bygger således på teoribildning och forskning om området 

och inte på studieobjektet i sig.  

2.2 Forskningsfilosofi 

Vad är vetenskaplig teori? Enligt Hartman (2004) kan vetenskaplig teori sägas vara en 

samling satser som är avsedda att beskriva vad som finns i världen och vilka samband som 

råder i denna. Den värld som avses beskrivas är emellertid inte den vardagliga världen utan de 

objekt som de vetenskapliga teorierna behandlar. Det är här relevant att ta upp det som i 

vetenskapsteoretiska sammanhang kallas för vetenskaplig realism, vilken menar att en 

vetenskaplig teori är sann endast om den stämmer överens med de samband och företeelser 

som finns och existerar oberoende av teorin. I motsats till den vetenskapliga realismen finns 
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den vetenskapliga icke realismen, vilken hävdar att de företeelser som gör en teori till sanning 

existerar oberoende av teorin, vilket indikerar att det vetenskapliga icke realistiska synsättet 

hittar på hur världen är, och inte beskriver hur den är.  Eftersom den här studien baseras på ett 

företag och ett antal respondenter som oberoende av varandra svarar på de intervjufrågor vi 

ställer har vi vid analys av materialet testat teori gentemot empiri för att på så vis kunna utläsa 

mönster, likheter och skillnader.  

Vi har i denna studie utgått från en positivistisk kunskapssyn, vilket enligt Hartman (2004) 

handlar om att urskilja samband mellan olika mätbara företeelser. Vi har däremot ur ett 

hermeneutiskt synsätt försökt, precis som Hartman (2004) beskriver det, att nå förståelse för 

hur respondenterna uppfattar världen, i detta fall Företag X:s varumärkesbyggande och 

relationsskapande över tid. Vi har i intervjuerna försökt nå respondenternas tankar och känslor 

kring det valda ämnet för att på så vis försöka återge en så korrekt verklighetsbeskrivning som 

möjligt. Respondenternas beskrivningar har vidare samlats under kapitlet Empiri och vidare 

analyserats tillsammans med teorin under kapitlet Analys. Det är här lämpligt att diskutera 

valet av forskningsansats vilket Merriam (1994) menar har betydelse för vilken metod som är 

bäst lämpad för en studie och för hur teori och empiri skall sammanlänkas. Det finns två 

angreppssätt enligt Holme & Solvang (1997) för att på ett systematiskt sätt ta sig an 

samhällsförhållanden på ett teoretiskt sätt, det deduktiva respektive induktiva sättet, där det 

deduktiva angreppssättet sägs vara bevisandets väg medan det induktiva sägs vara 

upptäcktens väg. Saunders et. al. (2007) utvecklar Holme & Solvangs (1997) resonemang och 

menar att den deduktiva ansatsen utgår från en teori för att sedan testa den på insamlad data, 

medan den induktiva ansatsen istället formulerar en teori utifrån de data som samlats in. 

Saunders et. al. (2007) menar vidare att det går att kombinera de induktiva och deduktiva 

ansatserna och då få en abduktiv ansats. Denna studie utgår från en abduktiv ansats eftersom 

vi varken utformar en teori endast från empiriskt material eller testar en teori utifrån insamlat 

material, utan vi vill istället utgå från den teoretiska referensramen och använda denna på 

empiriska data och på så vis bidra med förståelse om varumärkesbyggande och 

relationsskapande. 

Epistemologi, uppfattningar om kunskapens natur, och ontologi, vad vi betraktar som vår 

verklighet, är två relevanta begrepp att ta upp i denna typ av studie. Ända sedan renässansen 

(omkring 1300-1400-talen) har observationer, upptäcktsresor och andra faktabaserade 

upptäckter gjorts som har slagit hål på de myter och tolkningar som präglat människors 

världsbilder under en lång tidsperiod. Alla de rationella och faktabaserade orsaker som 
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presenterades under denna tid gjorde att de objektiva förhållandena började få företräde 

framför de, fram till dess, så vedertagna subjektiva förhållandena (Hultén et. al., 2007). 

Objektivismen beskriver Bryman & Bell (2005) som en ontologisk ståndpunkt vilken innebär 

att människor möter sociala företeelser som i form av yttre fakta ligger utanför vårt intellekt 

och som vi därför inte kan påverka. Badersten (2006) väljer att formulera sig på ett annat vis 

och beskriver istället den objektivistiska kunskapssynen som något som ger möjlighet till att 

ge en sann beskrivning av verkligheten, och att denna sanning då inte påverkas av det subjekt 

som utför verklighetsbeskrivningen. Den subjektivistiska kunskapssynen handlar istället om 

att det inte är möjligt att nå kunskap om hur verkligheten faktiskt är utan att kunskapen som 

nås påverkas av den som förmedlar verklighetsbeskrivningen (Badersten, 2006). Det som 

eftersträvas i denna studie är en balans kunskapssynerna emellan, men i och med att vi i 

intervjuerna fokuserar på respondenternas uppfattningar om hur verkligheten är så blir 

kunskapssynen subjektivistisk. 

2.3 Forskningsstrategi 

Vi har valt att bygga uppsatsen på en fallstudie där vi valt att studera ett företag på djupet. 

Merriam (1994) beskriver en fallstudie som en undersökning av en specifik företeelse vilken 

specifikt lämpar sig för analys av komplexa fenomen, organisationer och system. Fallet i sig 

är av central betydelse eftersom det åskådliggör något som är viktigt för själva företeelsen och 

dess innebörd, samtidigt som att resultatet skall ge en helhetsinriktad förståelse av de enheter 

som studerats.  

Holme & Solvang (1997) menar att en kvalitativ metod kännetecknas av närhet till 

forskningsobjektet, att som forskare kunna sätta sig in i objektets situation och på så vis se 

världen utifrån det perspektivet. Det är då viktigt att kunna växla mellan ett inre och yttre 

perspektiv och genom ett sådant tillvägagångssätt kunna återge en objektiv och sann 

återgivning av vad som skett. Vi har försökt at återge så deskriptiva beskrivningar av 

respondenternas svar som möjligt samt av de dokument vi fått tillgång till, vilket är viktigt i 

en kvalitativ metod enligt Holme & Solvang (1997) för att på ett så djupgående sätt som 

möjligt bidra till läsarens förståelse. Bryman & Bell (2005) menar att kvalitativa studier ofta 

kritiseras som allt för subjektiva i den bemärkelsen att resultaten ur en kvalitativ undersökning 

ofta baseras på författarnas uppfattningar om vad som är viktigt. Däremot menar Merriam 

(1994) att genom struktur och kategorisk bearbetning av insamlad data kan relevans från 

insamlingen urskiljas.  
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2.4 Val av teoretisk referensram 

Vid valet av den teoretiska referensramen har både en mängd vetenskapliga artiklar och 

vetenskaplig litteratur använts. De artiklar vi valt att använda har hämtats främst från 

www.emeraldinsight.com vilket är en erkänd hemsida som publicerar artiklar från en rad 

framstående tidsskrifter inom området företagsekonomi. De andra databaser vi använt för att 

söka artiklar är Libhub@Örebro (f.d. Elin@Örebro) samt www.impgroup.org där den 

sistnämnda hemsidan publicerar vetenskapliga artiklar inom områdena ”Industrial marketing 

and purchasing”. Som tidigare nämnts fann vi i sökandet av litteratur att majoriteten av de 

vetenskapliga artiklar vi läste behandlade varumärken och/eller relationer på B2C-marknader. 

Vi valde därför att rikta studien mot det inte lika populära forskningsområdet som behandlar 

B2B-marknader och hur dessa väljer att arbeta med frågor rörande varumärke och relationer. 

Genom de studier och teorier vi läst under vår studietid har vi även valt att fokusera detta 

kring relationer, eftersom vi är övertygade om att detta är en av de absolut viktigaste 

faktorerna för att bli ett framgångsrikt företag. Vi har vidare hämtat den vetenskapliga 

litteraturen från Universitetsbiblioteket i Örebro och då har erkända författare såsom Kapferer 

(2008) och Kotler & Pfoertsch (2006) använts för de mer övergripande delarna av den 

teoretiska referensramen. De vetenskapliga artiklarna, men även böcker såsom Håkansson & 

Snehota (1995) har använts för att angripa ämnesområdet ur en snävare vinkel än vad den mer 

generella vetenskapliga litteraturen gör. Vi har även konstaterat att det är väldigt svårt 

särskilja begreppen, eftersom de i denna kontext ofta överlappar varandra. Vi har därför ägnat 

en del av teorikapitlet åt att försöka reda ut begreppen och på så vis bidra till såväl läsarens 

som till vår egen förståelse.  

2.5 Urval 

2.5.1 Anonymitet 

På grund av önskemål från det studerade objektet (Företag X) och dess respondenter (Person 

A, B, C och D) kommer dessa att hållas anonyma i redovisningen av det insamlade materialet. 

Eftersom denna studie ämnar utreda hur ett mindre företag på en B2B-marknad arbetar med 

varumärkesbyggande och relationsskapande, anser vi att detta inte påverkar studiens resultat. 

Vår uppfattning är snarare tvärtom där vi tror att anonymiteten ökar tillförlitligheten i de svar 

som anges och bidrar till en mer öppen diskussion, vilket underlättar denna studies syfte. 

http://www.emeraldinsight.com/
http://www.impgroup.org/
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2.5.2 Val av studieobjekt 

Eftersom det enligt flera forskare (Spence & Hamzaoui Essoussi, 2010; Catulli & Gander, 

2004; Ballantyne & Aitken, 2007) saknas empiriska bevis för relationsskapande och 

varumärkesbyggande på B2B-marknader var det första kriteriet att finna ett företag som 

agerar på B2B-marknaden. Nästa kriterium var att finna ett företag som kan kategoriseras som 

ett mindre företag (Färre än 50 anställda). Inom dessa ramar fann vi Företag X som passade 

dessa kriterier och som dessutom arbetar med att konsultera andra företag i varumärkesfrågor, 

vilket vi ansåg vara intresserant och relevant för denna studie.  

2.5.3 Val av respondenter 

Med hänsyn till problemområde och till den problemformulering som studien baseras på har 

vi valt att genomföra djupintervjuer med fyra anställda på fallföretaget som alla, på något sätt, 

varit delaktiga i Företag X:s strategiarbete under en längre tidsperiod (10 år eller mer). 

Eftersom vi valt att undersöka hur företagets arbetar med detta hoppas vi kunna dra nytta av 

att respondenterna haft insikt i strategiarbete och att dessa ger sina historier om hur processen 

artat sig. Nedan presenteras de respondenter vi intervjuat: 

 VD/Projektledare/Grundare - Person A 

 Projektledare/Grundare - Person B 

 Ekonomiansvarig - Person C 

 Chef Copywriting - Person D 

 

2.6 Empirisk datainsamling 

2.6.1 Intervjuer 

Bryman & Bell (2005) menar att det finns två olika varianter vid valet av tillvägagångssätt för 

intervjumetod, den ostrukturerade samt den semistrukturerade intervjun. Den ostrukturerade 

varianten baseras på lösa minnesanteckningar från forskaren och ibland kan det räcka med att 

endast ställa en fråga för att sedan låta respondenten associera fritt och forskaren följer då upp 

de resonemang som anses mest relevanta med följdfrågor. Denna metod ansåg vi vara för svår 

för att styra respondentens svar, vilket gjorde att valet av intervjumetod föll på den 

semistrukturerade intervjun. Den semistrukturerade intervjun baseras ofta på en intervjuguide 
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där ett antal frågor eller teman skrivs ned vilken forskaren utgår ifrån. Eftersom frågorna i den 

semistrukturerade intervjun inte behöver framföras i samma ordning som i intervjuguiden är 

den flexibel och forskaren får därmed möjlighet att styra respondentens svar i den 

utsträckning han vill, samtidigt som respondenten till viss del kan associera fritt (Bryman & 

Bell, 2005).  

Vi valde den semistrukturerade intervjun då vi ville få respondenterna att berätta och beskriva 

hur deras syn och uppfattning om varumärkes- och relationsbyggande sett ut över tid. Därför 

ville försöka få respondenten avspänd och styra intervjun mot en mer avslappnad 

konversation med undantag för vår intervjuguide. Frågorna i intervjuguiden användes alltså 

mer som ett stöd i samtalet och gav oss den struktur vi behövde för att inte sväva iväg från 

ämnesområdet.  

2.7 Validitet & Reliabilitet 

Bryman & Bell (2005) menar att det finns två aspekter som avgör en studies totala validitet, 

intern samt extern validitet. Den interna validiteten visar på hur god överrensstämmelse som 

finns mellan forskarens empiriskt insamlade data och dennes teoretiska idéer som utvecklas ur 

dessa. Den externa validiteten visar istället i vilken utsträckning en studie kan generaliseras 

och appliceras på andra miljöer och situationer. Detta ses ibland som ett problem för 

kvalitativa forskare eftersom studierna ofta baseras på fallstudier och begränsade urval. Vi har 

i denna studie använt en stor mängd artiklar samt böcker för att på sig vis ge oss själva de 

bästa förutsättningarna för att utveckla så empiriskt förankrade teorier som möjligt. De 

respondenter vi valt att intervjua har alla på något sätt varit involverade i Företag X under en 

längre tid vilket gör att deras insikter och verklighetsbeskrivningar angående företaget kan ses 

som tillförlitliga. Vidare tror vi att en liknande studie som utförs på ett annat företag i en 

annan miljö skulle kunna ge andra resultat, vilket gör det svårt att kunna generalisera 

resultatet från denna studie. I och med att vi studerat ett företag med sina egna rutiner och 

tillvägagångssätt är således sannolikheten för att våra slutsatser från denna studie skulle kunna 

appliceras på ett annat företag liten. Däremot tror vi att såväl forskning som praktik rent 

generellt skulle kunna dra nytta av en sådan studie för att påvisa brister eller upptäcka nya 

element i varumärkes- och relationsrelaterade frågor. 

På samma sätt som det finns två varianter av vad som avgör en studies validitet, menar 

Bryman & Bell (2005) att det även finns två typer av reliabilitet, nämligen intern och extern. 

Den interna reliabiliteten står för i vilken utsträckning en studie kan upprepas, eller replikeras 
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om vi så vill. Likt den externa validiteten som tidigare nämndes är den interna reliabiliteten 

ofta svår att uppfylla eftersom kvalitativa forskare ofta använder sig av fallstudier. Dessa 

fallstudier ter sig relativt situationsberoende, och eftersom en social miljö inte går att ”frysa” 

och återanvändas blir detta kriterium svåruppnåeligt för den kvalitative forskaren, menar 

Bryman & Bell (2005). Vidare berör den interna reliabiliteten hur forskaren väljer att tolka det 

som denne ser och hör i samband med insamling och analys av insamlat empiriskt material. 

Vi vill reservera oss för att de insamlade empiriska data som redovisas kan ha tolkats av oss 

vilket kan ge en subjektiv bild av verkligheten. Detta beror på att vi som författare till studien 

tillskansat oss kunskap under våra år som studerande vilket kan göra att det insamlade 

empiriska materialet tolkas på ett visst sätt, samtidigt som att om någon annan gjort studien 

hade en eventuell tolkning kanske sett annorlunda ut. Vi vill med detta påpeka att vi försökt 

undvika detta i så stor grad som möjligt. Vi tror vidare att denna studies interna reliabilitet och 

dess möjlighet att vara replikativ är liten i viss utsträckning. Precis som Bryman & Bell 

(2005) påpekar går inte sociala system att ”frysa” och således inte heller studieobjektet för vår 

studie. Vi tror däremot att om en liknande typ av studie utfördes på ett företag liknande vårt 

studieobjekt så skulle resultaten kunna vara snarlika. Som tidigare nämnts har vi satt oss in i 

den forskning som idag redovisas inom ämnet vilket vi anser ha gett oss de rätta 

förutsättningarna för att kunna göra en akademiskt korrekt tolkning av det insamlade 

empiriska materialet. Vid utformandet av intervjuguiden har frågorna en stark teoretisk 

koppling vilket även det underlättat för oss vid analys av materialet.  

2.8 Källkritik 

Det finns som tidigare nämnt otroligt mycket text skrivet gällande såväl 

relationsmarknadsföring som varumärkesmarknadsföring. Det har krävts ett stort arbete för att 

sålla ut det som är relevant för denna studie, och vi har under processen även själva haft svårt 

att reda ut begreppen. Detta eftersom såväl varumärkesbyggande som relationsskapande är 

komplexa och abstrakta begrepp som många författare försökt sig på att förklara. Av de 

författare vi valt att referera till i studien är många erkända, vilka bidragit med viktiga teorier 

inom både varumärkes- och relationsforskningen, bl. a. Håkansson & Snehota (1995). En 

annan aspekt som kunnat utläsas av de källor som använts är att de flesta är väldigt positivt 

inställda till relations- och varumärkesmarknadsföring, det är lätt att skapa sig en illusion av 

att det är det enda rätta, då författare (ex. Gummesson, 2004; Catulli & Gander, 2004; Spence 

& Hamzaoui Essoussi, 2010) nämner den klassiska transaktionsinriktade marknadsföringen 

som något som inte längre är applicerbart. 
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3. Teori 

Vi kommer i detta kapitel belysa de aspekter som vi anser vara relevanta, viktiga och även 

intressanta för att klarlägga det som forskning och litteratur lyfter fram angående 

varumärkesbyggande och relationsskapande. Det är också viktigt att notera att teorikapitlet 

starkt baseras på forskning om detta område relaterat till business to business marknader och 

detta i kontexten av små och medelstora företag.  

3.1 Om relationsmarknadsföring 

Relationsmarknadsföring har växt fram i takt med marknadsföringsteorins utveckling, där vi 

ur ett historiskt perspektiv har gått från raka och konkreta transaktionsbaserade modeller till 

väldigt mycket komplexa och abstrakta perspektiv där det tycks svårt för författare att enas 

om ett generellt applicerbart koncept. Vi har fått en tydlig bild av att sättet olika författare 

väljer att se på relationsmarknadsföring speglas av deras bakgrund och vad just denne vill 

framhäva som relevant. Men det gemensamma draget vi kunnat utläsa är att i takt med att 

omvärlden och teknologin utvecklas och förändras i ett rasande tempo har även 

marknadsföringsperspektiven blivit tvungna att förnyas och förändras (Gummesson, 2004, 

Apéria, 2001, Håkansson & Waluszewski, 2005, Catulli & Gander, 2004). I och med att 

företag befinner sig i komplex omvärld som kräver förändring och anpassning, så har även 

marknadsföring blivit mer komplicerad och det har blivit svårare att finna applicerbara 

modeller eftersom nästan varje situation kräver olika lösningar (Pels et. al., 2009).  

 

Relationsskapande har blivit en viktig ingrediens inom marknadsföring, om inte den 

viktigaste av dem alla, för att företag skall lyckas på lång sikt (Gummesson, 2004). 

Relationsskapande och därefter givet underhållet av den skapade relationen är egentligen det 

relationsmarknadsföring handlar om (Apéria, 2001).  Vi har funnit två relevanta och 

intressanta definitioner av relationsmarknadsföring som presenteras nedan: 

 

”Marknadsföring som innebär att etablera, upprätthålla och förstärka lönsamma relationer 

med och kunder och andra parter, så att de inblandade parternas mål kan uppnås. Detta 

åstadkommes genom ömsesidiga utbyten och uppfyllelser av löften” 

Grönroos (1992, s. 18) 
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”Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i 

centrum” 

Gummesson (2002, s. 16) 

 

Dessa definitioner speglar egentligen det vi anser vara det relevanta med 

relationsmarknadsföring och det som de flesta forskare tycks vara överrens om; att skapa och 

underhålla relationer är vad som gör företag framgångsrika. Detta har vi utläst vara själva 

grundtanken med relationsmarknadsföring, även om vägen till det slutliga målet kan variera 

stort baserat på den bakgrund och perspektiv som olika författare har eller väljer att ha.  

 

3.1.1 Varför relationsmarknadsföring på B2B-marknader? 

Gummesson (2004) definierar relationsmarknadsföring som marknadsföring baserad på 

interaktion inom nätverk av relationer. Vidare menar han att de flesta definitioner av 

relationsmarknadsföring pekar på vikten av långsiktiga relationer med kunder och intressenter 

för att nå god avkastning. Han argumenterar för att avkastning på relationer skall vara minst 

lika viktigt som avkastning på kapital (Return of Relations istället för Return of Investment), 

och lyfter fram vikten av att förstå att relationer inte enbart är relationen mellan kund och 

leverantör. Relationsmarknadsföring är mycket större än så, det hela handlar om att sätta in 

det i en större kontext där nätverk av relationer egentligen bygger upp hela samhället. Nätverk 

är verkligen ett nyckelbegrepp hos författaren, och nätverk byggs upp av relationer. Det 

Gummesson (2002) tycks vilja lyfta fram är att företag inte kan bygga relationer med var och 

en av företagets intressenter, utan måste sätta in det i ett större perspektiv och inse nätverkets 

betydelse vid relationsskapande. Enligt Gummessons (2004) uppfattning av nätverk i en 

bredare kontext, kan all form av management, hela samhället och till och med livet i sig 

formas av nätverk av relationer. Inom dessa nätverk interagerar sedan människor både psykisk 

och fysisk, oavsett om det är i rollen som chef, medarbetare, konsument eller medborgare. 

Utifrån detta har författaren sedan byggt en teori som identifierar 30 kritiska relationer 

(30Rs), vilka i sig inte är relevanta för denna studie, det intressanta är egentligen skillnaden 

från den tidigare transaktionsinriktade marknadsföringen där forskare och praktiker var nöjda 

med 4 aspekter i form av 4P-konceptet, och att vi nu kan behöva så många aspekter som 

trettio för att kunna göra ett bra marknadsföringsarbete.  
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Relationsmarknadsföring är överlag en abstrakt teori fokuserad kring flera intangibla resurser 

(Catulli & Gander, 2004), men Reichheld (1996) konstaterade i sin studie en del konkreta 

bevis på att stödjande, utvecklande och skapande av långsiktiga relationer i flera fall kan ge 

bevisad god avkastning. Detta lyfts fram genom att lojala kunder tenderar att köpa mer 

frekvent och större volymer, sänkta kostnader (främst marknadsföringskopplade) eftersom 

kunderna redan har en bred kännedom om företaget. Även ryktesspridning (word of mouth) 

lyfts fram genom att nöjda kunder tenderar att sprida positiva tankar och känslor om företaget 

och till sist även att företaget kan ta ett högre pris eftersom kunden upplever att den får bättre 

service och inte behöver vara osäker vid köpestillfället. Detta kan ses som starka referenser 

för att övertyga även mer transaktionsbaserade individer om att relationers betydelser inte går 

att förneka (Apéria, 2001).  

 

Det är möjligt att se marknadsföring ur flera olika perspektiv, och även om 

relationsmarknadsföring har blivit väldigt populärt och även empiriskt bevisat som ett bra 

förhållningssätt, får varken forskare eller praktiker utelämna viktiga aspekter så som vinst och 

konkurrens (Apéria, 2001). En vanlig slutsats som dras i många studier (Apéria, 2001; Catulli 

& Gander, 2004; Gummesson, 2002) är att marknadsföring har gått från att vara kortsiktig 

transaktionsbaserad till långsiktigt relationsbaserad. Men trots att det alltid är viktigt med 

vinst och konkurrens, är långsiktiga relationer något som bygger detta, framför allt inom 

business-to-business marknader (Apéria 2001, Gummesson, 2004). På mogna marknader med 

konkurrens och brist på nya kunder är det viktigt för företag att utveckla och behålla 

existerande kunder och relationerna till dessa. Det finns en välkänd studie omnämnd i bl.a. 

Gummesson (2004) och Apéria (2001) där det bevisades att 68 procent av de kunder som bytt 

leverantör av en produkt eller tjänst bytte på grund av att de upplevde likgiltighet hos den 

anställde, och bara 14 procent bytte på grund av missnöje med produkten/tjänsten. Det är 

också flera som antyder att marknadsföringsteori har flyttats från att vara produktcentrerat till 

att vara betydligt mer serviceinriktad (Vargo & Lusch, 2004; Schlager et. al., 2010; Catulli & 

Gander, 2004) vilket är ytterligare en aspekt som pekar mot att transaktionsbaserade teorier 

hamnar i skymundan för mer relationsbaserad litteratur. 

 

Det finns därmed argument och referenser till att relationsmarknadsföring är här för att 

stanna, även om det i flera fall kan ses komplext och svårt att definiera rent konkret. Men 

relationsmarknadsföring i form utav skapande och upprätthållande av relationer, baserat på 

ovanstående diskussion, är det vi vill lyfta fram.  I nästa avsnitt kommer vi att försöka lägga 



16 

 

vikt på hur ett mindre företag på en B2B-marknad skall gå tillväga inom kontexten av 

relationsmarknadsföringsdiskussionen ovan.  

 

3.1.2 Relationsskapande på B2B-marknader 

Relationsmarknadsföring fick sitt stora genombrott under 1990-talet men har en längre 

historia än så, dock under andra benämningar. Customer Relationship Management (CRM) 

dök upp som ett av de främsta begreppen vid millennieskiftet och användes av nästan alla 

konsulter inom organisation och marknadsföring vid denna tidpunkt. Heding et. al. (2009) 

menar att relationsmarknadsföring först introducerades i samband med litteratur kring tjänster 

för att vidare utvecklas som ett viktigt instrument inom B2B marknader. Apéria (2001) och 

Gummesson (2002) menar istället att relationers betydelse för marknadsföring har växt fram 

ur affärsaktiviteter på marknader mellan företag (B2B). Detta har enligt Gummesson (2004) 

sin grund i att företag på B2B marknader var tvungna att hantera och bry sig om deras 

relationer till kunder och leverantörer för att ha möjlighet att ens överleva på 

konkurrensintensiva marknader.  Även Catulli & Gander (2004) menar att relationsskapande 

som ingrediens i marknadsföring egentligen startade tidigt bland praktiker på B2B-marknader, 

utan att de var medvetna om att det var marknadsföring de utövade. Men oavsett om vi talar 

en tjänstemarknad eller en ren business-to-business marknad (som ju naturligtvis kan vara 

tjänster) har dessa varit en grogrund för relationsskapande med ett marknadsföringssyfte.  

 

Gummesson (2004) fastslår sedan att relationsmarknadsföringen är för individanpassad och 

fokuserad mot kund-leverantör relationen, som därmed utelämnar nätverksdimensionen och 

missar viktiga marknadsföringsaspekter. Forskare och teoretiker har haft en för snäv 

ingångsvinkel och måste ha ett bredare synsätt för att skapa bättre förståelse för hur relationer 

och nätverk är uppbyggda och hur relationsmarknadsföring skall bli framgångsrik 

(Gummesson, 2004). Nätverkets betydelse har fått ett tydligt erkännande i flera nutida artiklar 

(Gummesson, 2004; Håkansson & Waluszewski, 2005; Vargo & Lusch, 2004) och med 

hänsyn till detta breda spektrum av interaktioner, blir det relevant för såväl akademiker som 

marknadsförare att ifrågasätta vilka nätverk som är relevanta samt hur ett företag över 

huvudtaget skall ha möjlighet att influera och påverka kunders uppfattningar i en sådan 

komplex värld av nätverk (Schlager et. al., 2010). Företag som interagerar på marknader 

enbart inriktade på handel mellan företag, kan genom att identifiera viktiga relationer och i ett 
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större perspektiv då även inom nätverk skapa sig en fördel gentemot konkurrenter 

(Gummesson, 2002).  

 

Även alla medarbetare inom ett företag spelar en viktig roll när vi talar om relationer och 

nätverk, då dessa självfallet skall ha goda relationer såväl internt som extern för att främja 

underhållet av redan existerande relationer. Om strategiansvariga verkligen försöker bearbeta 

identifiering av redan existerande relationer och samtidigt vilka som skall skapas och sedan 

lyckas förmedla ut detta till hela organisationen, det vill säga alla medarbetare, så har de 

verkligen förstått vad som gör företag inom B2B framgångsrika (Schlager et. al., 2011).  

 

3.1.3 B2B-relationer och interaktion 

Relationer har enligt Ford & Håkansson (2006) en viktig strukturell dimension som är minst 

lika viktig som företagen själva. I en B2B-relation finns ett behov av att anpassa sig och 

begränsade resurser för med sig en beroendesituation, eftersom båda parter är i behov av de 

resurser som relationerna för med sig (Ford & Håkansson, 2006). Cunningham et. al. (1996) 

menar att relationer innehåller inlärda regler och normer, vilka består av ett antal 

komponenter. Dessa komponenter innehåller allt från betalningar, sociala kontakter till 

förhandlingar och var och en av dessa påverkas av, och påverkar, affärsrelationen i stort. 

Något som fastslås är att varje relation har olika karakteristika, vilka i stort sett beror på vilka 

motiv respektive företag har med relationen. Ashnai et. al. (2009) menar att det går att urskilja 

ett antal kritiska faktorer för att skapa och upprätthålla B2B-relationer, dessa är bl. a. 

förtroende, engagemang, konflikter, kommunikation och beroende. I samband med relationer 

företag emellan talas det om interaktion som Cunningham et. al. (1996) menar är något som 

fyller ett innehåll i en relation. Ford & Håkansson (2006) menar vidare at 

interaktionsbegreppet är komplext och svårdemonstrerat i förhållande till relationsbegreppet 

som är lättare att observera och dokumentera. Samtidigt anses relationer vara interaktiva till 

sin natur och när företag interagerar med varandra bildas något som är större och mer 

djupgående än endast en affärsrelation. Ford & Håkansson (2006) tar dock upp en aspekt av 

interaktion som Ashnai et. al. (2009) inte tar upp i fråga om affärsrelationer på B2B-

marknader, vilket är ömsesidighet. Det är viktigt att hålla isär begreppen vad gäller relationer 

och interaktion, det är utifrån interaktion som relationer uppstår, och väl där är ömsesidighet 

grunden i interaktionen mellan två parter, enligt Ford & Håkansson (2006). Håkansson & 

Snehota (1995) presenterar sin syn på saken:  
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”… a relationship is mutually oriented interaction between two reciprocally committed 

parties.” 

Håkansson & Snehota (1995) s. 25 

Precis som Ford & Håkansson (2006) är inne på så är ömsesidighet ett centralt begrepp även 

hos Håkansson & Snehota (1995) som citatet ovan visar. En relation är ett resultat av en 

interaktionsprocess där förbindelser utvecklats mellan två ömsesidigt engagerade parter. För 

att strukturera upp vad innehållet i en affärsrelation är delar Håkansson & Snehota (1995) in 

begreppet i två dimensioner, innehåll/ substans och funktion. Vi väljer att inrikta oss på 

innehållet i relationer företag emellan, och Håkansson & Snehota (1995) identifierar här tre 

lager; aktivitetslänkar, aktörsband samt resursbindningar.  

Aktivitetslänkar 

Aktivitetslänkar kan till exempel handla om tekniska eller administrativa aktiviteter som på 

något sätt har koppling till andra aktörer. En relation mellan två företag kan påverka hur de 

båda parterna utför sina aktiviteter, vilket skapar deras aktivitetsstruktur. När 

aktivitetsstrukturer i företag länkas samman skapas ett komplext aktivitetsmönster i vilket 

varje företag för sig inte hade varit kapabel att prestera utan (Håkansson & Snehota, 1995). 

Aktörsband  

De förpliktelser som uppstår i interaktionen mellan två företag kan ändra deras sätt att se och 

förutspå situationer samt att identiteter kan skapas i förhållande till varandra. Ju mer de två 

aktörerna lär känna varandra desto starkare vänskapliga band kan utvecklas, vilket kan vara 

till fördel gentemot andra aktörer på marknaden. Det förtroende, det engagemang och den 

identitet som utvecklas både begränsar och möjliggör beteendet hos aktörerna (Håkansson & 

Snehota, 1995).  

Resursbindningar 

Relationen mellan två företag påverkar även det sätt som företagen väljer att använda sina 

resurser. I relationen kan de två företagens resurser, både tangibla och ingtangibla, 

sammanlänkas vilket i sig kan sägas skapa en helt ny resurs. Detta gör att företagen kan 

komma åt och använda samarbetspartners resurser för egna syften och fördelar (Håkansson & 

Snehota, 1995).  
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3.2 Om varumärkesmarknadsföring 

Brand Marketing och varumärkesmarknadsföring är väldigt populära begrepp och arbetssätt i 

dagens ekonomi. Detta har lett till att det publicerats en stor mängd artiklar och litteratur och 

olika angreppssätt för att förstå denna komplexa begreppsapparat. Den som försöker sätta sig 

in och hitta ”den perfekta” teorin kring detta kommer aldrig att lyckas, eftersom det finns 

alldeles för många variabler som påverkar ett varumärke. Det handlar enligt Heding et. al. 

(2009) om att försöka skapa sig en bred förståelse för begreppet i stort, och sedan anpassa 

denna förståelse för olika uppstådda situationer och omständigheter. Vidare menar författarna 

att beroende på vilket synsätt du använder kommer du att se varumärket på olika sätt, till 

exempel kan du välja att se de mer ekonomiska delarna av varumärket eller på ett mer 

relationellt sätt, där varumärket kan användas för att bygga starka relationer. Det är också 

detta som är det viktiga för denna uppsats syfte, att dels försöka se hur varumärket skapas och 

utvecklas och vidare hur det kan användas för att stärka relationer. 

 

När vi talar om varumärkesarbete (branding) inom B2B så tycks flera nutida artiklar (bl. a. 

Ballantyne & Aitken, 2007; Catulli & Gander, 2004; Håkansson & Waluszewski, 2005) vara 

överrens om att litteraturen kring detta är bristfällig. En vanligt förekommande tendens är att 

varumärkesarbete kopplas samman med snabbrörliga konsumentprodukter, och därav har 

även forskningen präglats av detta. En av orsakerna till att det har blivit så kan vara att det har 

uppstått en klar tvetydighet snarare än klarhet kring vad som menas med varumärket och 

varumärkesarbete (Ballantyne & Aitken, 2007). Författarna härleder detta till att användandet 

av begreppet har blivit för brett, då det används i flera olika kontexter av marknadsföring. 

Ordet varumärke används som ett namn eller identifikation av en produkt eller ett företag, det 

kan också användas som en beskrivning av detsamma, till sist används samma ord till att 

försöka beskriva en helhetsbild och symbolisera de värden som en produkt eller ett företag 

kan stå för. Därför är det viktigt att klargöra att vi i denna uppsats talar om ett varumärke, och 

framför allt arbetet kring varumärket, som en helhetsbild av ett företag och alla de värden 

varumärket kan symbolisera, vilket vi hädanefter kommer att benämna som ”det totala 

varumärket”. Därmed avgränsar vi oss från att se på varumärket som ett namn eller 

beskrivning av, i vårt fall, ett företag. 
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Därför vill vi förtydliga att denna uppsats riktar sig till varumärkesmarknadsföring och 

varumärkesbyggande i en bred kontext, som handlar om att bygga upp en heltäckande bild av 

hela företaget, därmed inte specifika produkter eller tjänster då dessa inkluderas i det ”totala 

varumärkesarbetet”.  

 

3.2.1 Varför varumärkesmarknadsföring på B2B-marknader? 

Varumärkesarbete (brand management) har under en längre tid varit uppmärksammat, men 

det gäller främst i större bolag och forskning inom mindre företag har hamnat i skymundan, 

detta trots att över 90 % av de bolag som finns i världen kan kategoriseras in i klassen små till 

medelstora företag (Spence & Hamzaoui Essoussi, 2010). Författarna menar att 

varumärkesarbetet inom mindre företag ofta speglas av begränsade resurser och ägarens valda 

riktning, vilket medför att varumärkesarbete inom mindre bolag tenderar att vara väldigt 

spretigt och utan något som helst mönster företag emellan (Beverland et. al., 2007; Spence & 

Hamzaoui Essoussi, 2010). I studier från 2004, 2005 och 2008 (Spence & Hamzaoui Essoussi, 

2010) har det slagits fast att små företag ofta avfärdar att arbeta med varumärket till förmån 

för andra arbetsuppgifter som anses vara mer nyttiga för bolaget. Det är egentligen svårt att 

peka på nackdelar med att satsa på företagets varumärke, och i större bolag finns det ofta 

väldigt noggrant utarbetade varumärkesstrategier, trots detta tenderar mindre företag att 

prioritera bort varumärkestänkandet (Spence & Hamzaoui Essoussi, 2010). Dock anser 

Beverland et. al. (2007) att varumärket hos företag rent generellt kan anses ha fått en ökad 

betydelse och att det ses som en form av långsiktig konkurrensfördel även mellan företag, 

tillsammans med att varumärket faktiskt spelar en roll då företagskunder tar beslut.  

 

3.2.2 Varumärkesbyggande på B2B-marknader 

Catulli & Gander (2004) har utvecklat en matris (Customer Retention Strategy Matrix) 

gällande om företag skall satsa på varumärkesarbete eller relationsarbete. Denna matris 

baseras på vad för typ av tjänster eller produkter ett företag säljer och den är inriktad mot att 

beskriva B2B marknader. De menar att företag som riktar sig mot varumärkesbyggande ofta 

är sådana där kommunikationen ofta är känslomässig men enkelriktad och att de inte finns 

något behov av relationer på ett djupare plan. De tar upp ett exempel om ett konfektyrbolag 

som säljer kemikalier till tillverkning av bland annat godis, där de menar att det är ett 

typexempel på företag som bör satsa på varumärkesbyggande före relationsskapande. På den 

andra sidan av matrisen där relationer bör prioriteras före varumärket hamnar ett företag som 
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riktar sig mot att sälja managementkoncept till bilindustrin, där de menar att själva 

varumärket i sig inte har samma betydelse som relationen företagen emellan. Författarna tar 

också upp en så kallad hybridklass, där det är viktigt med både relationer och varumärke. 

Dessa symboliseras av ett tydligt behov av tvåvägskommunikation av både information och 

feedback, men samtidigt ett bra förtroende av köparen som inges av de värden varumärket 

anger. De tar upp ett exempelföretag som säljer investeringsmöjligheter, där det då alltså är 

väldigt viktigt med kommunikation och feedback, men samtidigt måste företagets varumärke 

inge förtroende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1: Catulli & Gander (2004) s. 9 

 

Kotler & Pfoertsch (2006) menar, liksom Catulli & Ganders (2004) matris visar, att det finns 

klara distinktioner mellan B2B och B2C-marknader, och det är svårt att inte ta upp den ena 

utan den andra. De största skillnaderna mellan företagsmarknader och konsumentmarknader 

går att finna i komplexiteten av industriella produkter och tjänster, färre antal kunder, större 

volymer per kund och längre relationer företag emellan. Varumärket fungerar även som 

riskreducerare gentemot andra aktörer på företagsmarknaden på ett annat sätt än vad 

varumärket gör på konsumentmarknaden där fördelar istället dras utifrån image.  För att gå 

djupare in på varumärket på företagsmarknaden ställer sig Kotler & Pfoertsch (2006) frågan 

om vad som egentligen gör ett varumärke framgångsrikt? Företag idag måste skilja sig från 

mängden, och då inte bara genom framgångsrika produkter och tjänster, utan även genom 
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personalen. De anställdas attityd spelar en fundamental roll i att bygga såväl förtroende för 

kunder som för att bygga ett starkt rykte kring företaget. Kotler & Pfoertsch (2006) menar 

vidare at det finns en stark korrelation mellan de anställdas förståelse för varumärkets 

värderingar och hög produktivitet. På samma sätt finns det ett samband mellan de anställdas 

känsla av delaktighet och kvaliteten i hur kundbemötande och service sker i det dagliga 

arbetet. Med detta menar författarna att de viktigaste förutsättningarna för att bygga ett starkt 

varumärke externt är att bygga ett starkt varumärke internt eftersom det är de anställda som 

gör varumärket levande (Kotler & Pfoertsch, 2006; Schlager et. al., 2011).  

 

Kotler & Pfoertsch (2006) hävdar att varumärket förmodligen är det mest kraftfulla 

kommunikationsverktyget som finns, och ryktesspridning spelar här en vital roll. Mycket av 

den ryktesspridning som sker kring ett varumärke på B2B-marknader beror på vilket typ av 

produkt eller tjänst som erbjuds. Produkten eller tjänsten måste bland annat vara innovativ, 

spännande och komplex för att möjliggöra och uppmuntra till att människor börjar prata om 

det företaget erbjuder, vilket skapar engagemang. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är 

lättare att prata dåligt om en produkt eller tjänst än vad det är att premiera dem, vilket betyder 

att det är av stor vikt att försöka överträffa vad varumärket lovar (Kotler & Pfoertsch, 2006).  

3.3 Varumärkesarbete sett genom tjänste-dominant logik  

Ballantyne & Aitken (2007) försöker se varumärkesmarknadsföring genom tjänstedominant 

logik, vilket vi anser vara väldigt relevant för denna studies analys. Genom att se på 

varumärkesarbete med T-D (tjänste-dominant) logik (se Vargo & Lusch, 2004), finns det 

möjlighet att utvidga marknadsföringens uppmärksamhet från försäljningsfokus till att försöka 

se de mer service- och relationsbaserade utvecklingsmöjligheterna. Om detta skall vara 

möjligt är det av stor vikt att poängtera att den grundläggande idén med varumärket måste 

vara att företag försöker dels skapa värde och därefter även förmedla värdet och att det är 

detta som är en stor del av varumärket. Enligt T-D logiken så bekräftas eller avfärdas 

varumärkets värde före, under tiden och efter användandet av en produkt eller tjänst och det är 

här företagets förmedlade värdegrund antingen accepteras eller avslås vilket då har en stark 

påverkan på ett företags ”totala” varumärke (Ballantyne & Aitken, 2007).  

 

Författarna fortsätter sedan med att ge förslag på varumärkesarbete riktat mot B2B med hjälp 

av T-D logiken. Nedan presenteras dessa förslag kortfattat.  
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Varumärkets själva märke, alltså som namn eller identifieringsmöjlighet, är en relationell 

tillgång vars värde är kontingent med tidigare, nutida och framtida interaktioner med olika 

andra företagsintressenter. Företag har möjlighet att kontrollera själva märket, alltså de 

tangibla bevisen på varumärket, men här får inte marknadsförare bli för naiva och tro att de 

har fullständig makt över det egna varumärket. De måste ha i åtanke de värden som tillsätts 

till varumärket av andra, och förstå att det inte enbart handlar om att förmedla värdet, de 

måste verkligen uppfylla det också för att andras uppfattning skall överrensstämma med 

företagets egen uppfattning. Varumärket som igenkänningstecken är också ett stöd för minnet, 

där det i en B2B kontext är viktigt att varumärket står för det företaget gör så att minnet hos 

intressenter blir det rätta (Ballantyne & Aitken, 2007).  

 

Genom att koppla samman varumärket med företaget (då menas det ”totala varumärket”) kan 

företag på ett enkelt sätt inse vikten av att förmedla rätt värde. Om detta utförs är det inte bara 

marknadsföringsavdelningen som sysselsätter sig med varumärkesarbete, det är hela 

organisationen som står för varumärket. Vidare är det också av stor vikt att inse att 

varumärkesstrategier har en stor påverkan, antingen positivt eller negativt, på företags 

affärsrelationer och nätverk. Strategier baseras ofta speciellt mot kunders önskemål, men 

poängen är att inse att det även kan handla om återförsäljare eller övriga intressenter. Enligt 

T-D logiken är dessa viktiga samspelare för att skapa ett större totalt värde för varumärket. 

Den viktigaste insikten kan dock vara att företag förstår att dess medarbetare är dess 

viktigaste intressent vad det gäller varumärket. Om varumärket skall stå för företagets vision, 

kultur och värdegrund är det i slutändan medarbetarna som står för detta utåt, vilket påverkar 

relationer och nätverk och den uppfattning andra får om varumärkets värden (Ballantyne & 

Aitken, 2007). 

 

Summan av detta är att varumärkesarbete genom en T-D logik framstår som en kommunikativ 

interaktionsprocess där meningen är att förmedla och uppfylla företagets värdegrund. Det är 

av oerhörd vikt att förstå att den värdegrund eller det värde-erbjudande företaget har eller ger 

skapar en förväntan hos intressenter och därmed skapas också ett löfte som måste uppfyllas. 

Genom T-D logiken föreslås också att det är själva upplevelsen eller erfarenheten av företaget 

som påverkar varumärkets värde genom både medvetandet om varumärke och även minnet av 

varumärket. Alla upplevelser som sammankopplas med varumärket av såväl kunder, 

medarbetare och intressenter kommer att påverka varumärket över tid både internt och externt 

(Ballantyne & Aitken, 2007).  
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3.4 Sammanfattning teori 

Relationsmarknadsföring (relationship marketing) och varumärkesmarknadsföring (brand 

marketing) kan konstateras vara två populära teman vad det gäller nutida forskning och 

studier. Ovanstående teoridiskussion har försökt reda ut dessa i den form av att det som lyfts 

fram är applicerbart på ett mindre företag som agerar på en B2B-marknad. Diskussionen har 

sedan mynnat ut i att söka svar på hur ett företag skall utforska och analysera nya, såväl som 

existerande, relationer till kunder, leverantörer, medarbetare och andra intressenter. Vidare 

har vi diskuterat varumärkesbyggande inom samma kontext och hur detta enligt flertalet 

forskare skall bemötas då ett relationellt perspektiv och tillvägagångssätt används.  

 

Poängen med detta är att i teoriavsnittet försöka beskriva dessa komplexa begrepp och reda ut 

vilka kritiska faktorer som kan tänkas existera. Vi har lyft fram de teorier och modeller som vi 

anser vara relevanta för att söka svar på uppsatsens syfte. Det som blivit allt tydligare är att 

beroende på vad en forskare vill se, om det är relationer eller varumärket, så lyfts också dessa 

begrepp fram men egentligen är likheterna betydligt fler än skillnaderna. Den viktigaste 

likheten anser vi vara att oavsett om det handlar om relationsskapande eller 

varumärkesbyggande, så handlar det om att företaget på lång sikt skall skapa 

konkurrensfördelar och nå bättre resultat. Den största skillnaden å andra sidan är att om 

företag väljer ett mer varumärkesbyggande tillvägagångssätt tenderar att fokuseras mer kring 

själva värdet företaget förmedlar, medan ett mer relationsskapande tillvägagångssätt verkligen 

sätter relationer i fokus. Dock anser vi att det ena inte skall utesluta det andra, att skapa och 

underhålla relationer är en del av varumärkesbyggandet samtidigt som skapande av värde och 

”att leva som du lär” är del av relationsskapande. En intressant skillnad som också visat sig är 

att inom litteratur om varumärket tenderar relationsskapande ha en betydande roll medan de 

som förespråkar relationsperspektivet nästan helt utelämnar diskussionen kring 

varumärkesaspekten. Det är emellertid uppenbart att marknadsföring inom en B2B-kontext 

har blivit väldigt relationsinriktad, men att varumärkesbyggandet i samma kontext i flera fall 

utelämnas. Därför avslutas teoriavsnittet med Ballantyne & Aitkens (2007) försök att sätta 

ihop T-D logik med varumärkesarbete, då vi anser att detta var det bästa exemplet på hur 

relationsskapande och varumärkesbyggande egentligen går hand i hand. 
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4. Empiri 

Detta avsnitt presenterar i huvudsak resultaten från de intervjuer som genomförts. Vi har 

valt ett berättande tillvägagångssätt eftersom vi anser att detta på bästa sätt framhäver de 

intryck vi samlade in under intervjuerna. Avsnittet ger även en kort beskrivning av 

Företag X och de respondenter som använts vid intervjutillfällena. 

4.1 Studieobjektet 

Företag X bildades 1985 i Örebro med utgångspunkt i business-to-business-marknadsföring 

samt investor relations. Under andra halvan av 90-talet startades ett dotterbolag med 

inriktning på webbaserade it-lösningar. Företaget hade en kund för vilka de utvecklade en 

handelsplats på nätet via vilken kunderna kunde göra dimensioneringar och beställningar av 

s.k. proppskåp. Projektet väckte stort intresse från flera företag och efter endast ett par år 

såldes dotterbolaget. Utvecklingen av Företag X tog ny fart i slutet av 90-talet och in i 2000-

talet och en ny IT-verksamhet skapades. Stora kunder som utvecklades kraftfullt och trots en 

stor konjunkturell nedgång i de första 4 åren under 2000-talet kunde Företag X ta sig igenom 

svackan med hedern i behåll. 2004 skapades ett nytt it-företag, där 4 medarbetare gick in som 

delägare. Utvecklingen av bolaget var framgångsrikt och man växte snabbt till ca 10 personer. 

2010 slog man ihop moderbolaget och dotterbolaget då de flesta projekt innefattar både print 

och web. 

Företaget växte i medarbetarantal i början av 1990-talet från 3 till ca 10 anställda och har 

sedan dess fortsatt att växa till att idag vara ca 40 anställda. Samtliga anställda är placerade i 

Örebro även idag eftersom många av företagets kunder befinner sig i trakten där de idag 

beskriver sitt erbjudande på deras hemsida:  

”Med analys, strategi och inte minst kreativitet hjälper vi dig att stärka ditt varumärke, att 

förflytta dess position och förändra omvärldens uppfattning om ditt företag i önskvärd 

riktning.” 

Hämtat från företagets hemsida 
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4.1.2 Respondenterna 

De respondenter som har intervjuats sitter alla i företagets ledningsgrupp och har varit aktiva i 

företaget i minst 10 år. Samtliga anses vara av betydelse för företagets övergripande 

strategiarbete och påverkar således denna genom sin medverkan i ledningsgruppen. 

Personerna presenteras nedan: 

 VD/Projektledare/Grundare - Person A 

 Projektledare/Grundare - Person B 

 Ekonomiansvarig - Person C 

 Chef Copywriting - Person D 

 

4.2 Intervjusammanställning 

I början av varje intervju lät vi respondenten kort beskriva sin bakgrund och vad denne sysslar 

med idag på företaget. Eftersom intervjuerna är utförda under anonymitet redovisas således 

inte detta material, istället presenteras resterande intervjumaterial nedan. Sammanställningen 

redovisas respondent för respondent. 

4.2.1 VD/Projektledare/Grundare - Person A  

Samtliga respondenter har under intervjuerna pratat mycket engagerande om de frågor vi 

ställt, och de har ofta svävat iväg vilket har lett till intressanta diskussioner. Ett exempel på 

detta är intervjun med Person A som direkt började prata fritt om hur allting en gång började 

på företaget. Person A beskriver att företaget ska vara en bra reklambyrå, och att de idag är 

mer av rådgivare än traditionella marknadsförare (nämner begreppet fullservicebyrå). Person 

A arbetade på företaget när de var 12-13 anställda, och när Person A ser tillbaka på detta så är 

det stor skillnad i hur arbetet struktureras och även i att få medarbetarna att sträva åt samma 

håll eftersom de idag är ca 40 anställda. Person A fortsätter med att beskriva företagets tre 

värdeord som utformades i mitten av 2000-talet. Värdeorden är kreativitet, professionalism 

och glädje, och syftet med dessa är att ”… ha en gemensam plattform som alla kan luta sig 

mot (…) och fallerar någon av dessa är det inte bra”, säger Person A. Respondenten 

fortsätter att beskriva värdeorden och menar att om det kommer en kund som ger väldigt bra 

betalt, så behöver det inte betyda att Företag X vill fullfölja affären och då är anledningen att 

något av de tre värdeorden inte uppfylls. Person A tar i samband med detta upp ett exempel på 
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en tidigare potentiell kund som är ett konkret exempel på att värdegrunden är viktigare än 

pengarna, och resultatet blev att företaget tackade nej till affärsförslaget. Person A fortsätter 

att berätta om företagets vision vilken finns nedskriven på vägen i rummet som intervjun hålls 

i, den lyder:  

”Företag X är Sveriges mest efterfrågade byrå inom integrerad kommunikation. Detta märks 

i våra långa relationer med namnkunniga och extremt nöjda kunder samt i våra fantastiska 

medarbetare som alla älskar sitt jobb” 

Person A menar att grundtanken bakom visionen är att den ska vara enkel och kärnfull. 

Vidare är nyckeln att om de anställda är nöjda, blir kunderna också nöjda, menar Person A. 

Om detta ska lyckas måste problem lyftas fram och skjutas sönder ett efter ett, och då gäller 

det att alla anställda är ärliga och öppna, ”… älskar man Företag X så är man med i 

utvecklingen”, menar Person A. Företaget har utformat en rad processer för hur de skall 

jobba, en av dessa är den s.k. Varumärkesresan, som utifrån ett antal delmål definierar hur 

företaget skall nå sin vision, med värdeorden som grund. Ett av dessa delmål är filantropi, 

eller Pro Bono, som delmålet kallas hos företaget. Här beskriver Person A att företaget 

engagerar sig i välgörenhet vilket skapar”… större engagemang i det man gör”, menar 

Person A. Respondenten menar vidare att en milstolpe för företagets varumärke var i slutet på 

90-talet då de skapade en webbyrå, vilket gjordes i precis rätt tidpunkt enligt Person A. Idag 

har dock internetdelen av företaget strålats samman med resten av företagets erbjudanden.    

När frågan om vad Person A anser vara definitionen av ett varumärke blir svaret: 

”Den känslan som uppstår när våra medarbetare, leverantörer, kunder osv. känner när de ser 

logotypen” 

Person A fortsätter med att utöka definitionen till att den känslan som företaget vill förmedla, 

den känslan skall också företagets intressenter känna.  

Intervjun styr alltmer mot företagets relationer, och här menar Person A att de verkligen vill 

veta vad som går att förbättra i relationerna. Respondenten berättar att företaget arbetar med 

något de kallar för Lyssna och Lär och även Nöjd Kundindex. Företaget har anställt två 

personer på heltid som båda arbetar med att söka förbättringsförslag från kunderna. Person A 

beskriver processen kring Lyssna och Lär med engagemang och berättar att företaget bjuder 

in ett antal kunder som sätts tillsammans i ett rum. Därefter får de räkna upp vilka 

förbättringsförslag de har vilket slutligen bildar en lista med åtgärdspunkter. Viktigt att 
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komma ihåg här är att det är kundernas relationer till sina kunder som skall förbättras och 

således inte företagets relation till de inbjudna kunderna.  

Person A fortsätter att prata på om företagets relationer till dess kunder och understryker här 

vikten av prestigelöshet. Om personkemin mellan en projektledare och en kund inte fungerar 

är det viktigt att kunna kliva åt sidan så att en annan projektledare kan ta över, och på så vis 

fortskrida relationen på ett professionellt plan. Då är det viktigt att vara professionell eftersom 

det kan vara din vän som får ta över kundrelationen och du själv får gå åt sidan, säger Person 

A. 

”Kunderna är kvar på Företag X för att vi ställer krav” 

Person A menar att en lojal kund går före en ny kund, men att dörren alltid står lite på glänt. 

Om exempelvis en ny kund vill starta ett samarbete och denna kund är konkurrent med en 

redan existerande kund så tackar vi nej, även om den nya kunden erbjuder mer pengar, säger 

Person A. När frågan om vad Person A ser för skillnader mellan relationer på B2B-marknader 

gentemot B2C-marknader blir svaret att inom B2B vet du alltid vem du vänder dig mot. Detta 

gör det otroligt mycket lättare att skräddarsy lösningar för kunden, avslutar Person A.  

4.2.2 Projektledare/Grundare - Person B 

Eftersom Person B har varit vår kontaktperson på företaget, var denne väldigt medveten om 

vad denna studie handlar om och utan att vi frågade började personen berätta om varumärket. 

Personen sitter alltså som projektledare och har samtidigt högsta HR-ansvaret i byrån. Denne 

menar att HR-arbete är en stor del av företagets varumärkesarbete eftersom HR-funktionens 

främsta uppgift är att få medarbetarna att må bra och trivas på jobbet. Detta är en stor del av 

vad företagets varumärke är och beskriver det ungefär såhär: 

 

”Om alla jobbar efter samma mål och trivs så bygger det varumärket, bygger vi ett väldigt 

starkt arbetsgivarvarumärke så speglar det våra kunders uppfattningar. Det är inte själva 

fakturan som är det viktiga, det är fokus på relationen här” 

 

Vidare förtydligar personen att det är såväl relationen mellan medarbetarna såväl som relation 

till och mellan kunder som är viktiga för att företagets varumärke och således och resultat 

skall bli bättre. 

 

Person B:s definition av varumärket 
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”Varumärket är det alla människor gör varje dag som på något sätt förknippas med 

företaget” 

 

Personen säger också att dennes uppfattning om varumärket varit nästan såhär i närmare 20 år 

och fortsätter att varumärket måste kunna visa företagets ambitioner och övertygelser (framför 

allt företagsvarumärken, B2B). Vi forsätter med att fråga hur företaget rent praktiskt försöker 

jobba med varumärket och personen väljer då att fokusera på kommunikation. Företaget har 

en tydlig bild av vad deras erbjudande skall vara och detta skall sammankopplas med 

organisationens värdegrund, därefter handlar det om att starta en dialog/relation med kunden 

för att se att det kan fungera. 

 

Vidare kommer person B automatiskt in på vad de vill att företaget skall stå för, och väljer att 

fråga sig varför kunder väljer att anlita företaget. Här menar denne att det inte skall vara för 

att företaget gör bra hemsidor (detta är bara en liten del av det hela), istället följer företaget 

visionen – alla skall älska Företag X. Detta kan åstadkommas genom att när kunder kommer 

på besök så ska de uppleva att människorna där verkligen trivs och förstå vad som kan göra 

dem själva (alltså kunden) framgångsrika genom ett samarbete.  

 

”Kunden skall veta VARFÖR de väljer Företag X, inte bara VAD som gjort att de valt dem” 

 

Person B fortsätter att berätta att varenda en inom företaget har ett kundansvar, de skall skapa 

en upplevelse för kunden oavsett om det handlar om själva arbetet eller bara genom att ha rätt 

värderingar. Vi kommer sedan tillbaka till hur företaget försöker arbeta med varumärket och 

Person B presenterar en modell som han själv gjort och som han anser innehålla fundamentala 

aspekter för Företag X:s varumärkesbyggande. Modellen presenteras nedan, vilken 

respondenten kallar för ”Företag X:s pyramid”:   
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Figur 1.2: Företag X:s pyramid 

 

 

”Befinner man sig i en positiv miljö kommer automatiskt positiva beteenden, och tvärtom blir 

det om man befinner sig i negativ miljö” 

 

Personen är väldigt mycket inne på att omgivningen speglar hur personer tenderar att uppföra 

sig, om en medarbetare känner att den bidrar med resurser och kunskap ger detta en positiv 

effekt och är det istället tvärtom att medarbetare känner att de inte syns eller att någon märker 

vad de gör så kommer detta få ett negativt resultat. Allt detta är varumärkesarbete, och det 

börjar enligt person B i ledarskapet, kan detta åstadkommas har företaget en väldigt bra 

grogrund att stå på för att åsamka ett positivt beteende bland medarbetare, som i sin tur 

speglar kunders, leverantörers och övriga intressenters beteende. Personen kommer sedan på 

att det egentligen handlar om värderingar, snarare än beteende, om vi på företaget har rätt 

värderingar speglar det kundnyttan och därmed också varumärket. 

 

På tal om värderingar kommer personen in på företagets värdegrund; professionalism, glädje 

och kreativitet. Dessa värdeord skall verkligen etsas fast hos företaget, och om en ny 

medarbetare skall anställas får denne skriva under papper på att följa dessa. Det är viktigt att 

företaget ger råd som är mest professionella även om det inte alltid är det mest lönsamma 

Beteenden 

Miljö 

Resurser 

Värderingar 

Meningen 

med livet 
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alternativet. Vidare glider vi in på om varumärkesarbetet är mer direkt eller indirekt och det är 

tydligt att person B anser att det är mer indirekta tillvägagångssätt som stärker varumärket.  

 

”Det handlar om att skapa den bästa lösningen för kunden, de ska härifrån med en skön 

känsla” 

 

Vi frågar därefter om företaget har kommit på något sätt att mäta företagets varumärke, och 

här kommer personen direkt in på företagets undersökningar som de kallar nöjd kundindex. 

Företaget skickar ut en icke-anonym elektronisk enkät där det är upp till kunden att svara 

ärligt så att företaget har möjlighet att förbättra sig. Vi får här en bild av detta verkligen är ett 

ärligt försök att visa att företaget vet om att det alltid finns saker att förbättra. Person A menar 

att eftersom enkäten är icke-anonym har företaget genom projektledarna möjlighet att ta upp 

en dialog med kunderna för att rätta till eller förbättra det kunden vill. 

 

När personen sedan skall svara på vilka milstolpar han upplevt att företaget (varumärket) haft 

under åren, så tycks det vara svårt att peka på specifika händelser. Personen kommer återigen 

in på frågan varför, varför startades företaget, och menar att när denna tillsammans med två 

andra startade bolaget så insåg de att ren reklam var för enkelt. De hade idé om att strategisk 

marknadsföring var det som var framtiden, vi ville vara professionella marknadsförare. Vidare 

tar personen upp starten av en webbyrå, som startades i samarbete med företag X. De insåg 

tidigt vart det här med internet var på väg och det skulle komma att ha en stor påverkan på 

marknadsföring. Men mellan dessa bolag uppstod sedan ett slags vi mot dem känsla, som 

krävde en åtgärd. Företag X valde då att slå ihop sig med webbyrån för att på så vis skapa en 

vi-känsla bland samtliga inblandade och samtidigt ha möjlighet att ge bästa möjliga service 

och kompetens till kunder. I detta sammanhang tar respondenten upp att de vet att de aldrig 

kommer vara bäst i världen, men att de strävar efter att alltid bli bättre.  

 

Nästa fråga handlar om hur respondenten ser på företagets kundrelationer, föredrar de en ny 

kund före en lojal kund eller tvärtom? 

 

”Lojala kunder leder fram till nya kunder, lojala kunder är ambassadörer för vårt 

varumärke” 
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Alltså prioriteras lojala kunder, men det ena utesluter absolut inte det andra. I samma stund 

halkar vi in på eventuella kundrelationer som skadats, och personen menar att det självklart 

hänt att företaget misskött en kund, inte kunnat leverera i tid eller den kvalité som önskas. De 

jobbar här med att hitta system och modeller som gör att de undviker dessa fel, de har anställd 

produktionsledare som är till för att planera de projekten som projektledaren styr. Det kan 

handla om tidsplanering eller övriga administrationsuppgifter, som kan bli åsidosatt av 

projektledare på grund av andra aspekter. Det här handlar också om varumärkesarbete enligt 

respondenten, eftersom allt företaget gör indirekt påverkar varumärket.  

 

Personen föredrar absolut ett relationsorienterat synsätt framför ett transaktionsinriktat och 

kommer in på ett exempel på hur företaget jobbar. De har en tidningskund som i sin tur har 

läsare och annonsörer. Företag X jobbar i detta fall mot tidningens annonsörer, eftersom 

denna relation är nyckeln till att tidningen ska gå runt. De är ute hos tidningens 

distributionskanaler för att se till att alla inom nätverket är medvetna om hur kedjan ser ut och 

på så vis skapa bättre relationer i alla led, från de som läser tidningen, de som distribuerar 

den, de som skriver den och de som annonserar.  

 

Vidare frågar vi om företaget någon gång varit tvungna att avsluta en kundrelation där 

företaget känt att det helt enkelt inte fungerar, och det har hänt. Det som respondenten 

verkligen trycker på här är att när värdegrunden inte stämmer överrens med relationen så 

måste den ses över. Går det då inte att rätta till problemet så brukar företaget helt prestigelöst 

välja att byta ut den egna personalen för att se om det fungerar bättre med någon annan, men 

om inte heller detta fungerar så kan det gå så långt att relationen avbryts. Ett intressant 

exempel tas upp här och då hade en kund en marknadschef som skötte kommunikationen med 

Företag X, när denne sedan avskedades på oskäliga villkor valde företaget att avbryta 

relationen till företaget där denne marknadschef var ansvarig.  

 

När vi sedan återupptar diskussionen kring varumärket nämner respondenten att tio bra saker 

för varumärket är detsamma som en dålig, alltså att det krävs mycket arbete för att skapa en 

positiv upplevelse medan det krävs betydligt mindre för att skada varumärket. Ganska 

omgående börjar vi diskutera skillnader mellan B2B och B2C vad det gäller varumärket, och 

här är respondenten ganska tydlig med att det är ganska stora skillnader då B2B måste vara 

professionellt relationsbaserat, medan B2C måste ha en starkt produktvärde och att B2B inte 

har något skydd av ett starkt produktvarumärke. Men ju mer personen diskuterar ämnet med 
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olika exempel som bland annat ett stort dryckvarumärke, tycker denne ändå att B2C 

varumärken börjar närma sig B2B. Detta i takt med produktvarumärken mer och mer söker 

kontakt med den slutliga konsumenten samtidigt som företag får ett allt större socialt ansvar. 

 

Till sist diskuterar vi vilka övriga relationer som är viktiga för företaget, och Person B nämner 

här i princip samtlig relationer som kan knytas till företaget. Den interna relationen mellan 

medarbetare och ledare, leverantörer och även studenter, alla dessa är väldigt viktiga för 

företaget. Vi frågar även om någon extra lång kundrelation och det finns kunder som nästan 

varit med från starten, orsaken till detta är enligt respondenten att relationen är viktig, och att 

företaget hela tiden förnyar sig. Erbjudandet skall inte bara bygga på reklamtjänster, företaget 

måste förstå kärnprocessen hos kunden och för att detta skall uppnås måste alla vara delaktiga 

och att relationen går före transaktionen. Respondenten avslutar sedan med att dennes 

uppfattning om vad andra tycker om dem är att de är en kompetent leverantör av 

marknadsföringstjänster men nämner också att det kan finnas ett problem i att de inte jämförs 

med andra rena reklambyråer. Detta kan vara både bra och dåligt, de vill ju vara någonting 

mer samtidigt som de inte vill att omgivningen skall ha svårt att förstå vad de gör och står för. 

Det finns vidare arbete att utföra för att folk skall förstå att företaget är en reklambyrå, men 

som fokuserar på att skapa nytta för kunden. 

 

4.2.3 Ekonomiansvarig - Person C 

Person C inleder intervjun med att lika engagerat som tidigare respondenter prata fritt kring 

Företag X. Respondenten menar att det idag pågår ett tydligare och mer omfattande 

strategiarbete än tidigare år, och anledningen till detta tros vara det ökade antalet anställda.  

”Vad står vi för?” 

Person C menar att det pratas mycket om Företag X:s varumärke och att det finns en 

medvetenhet på företaget. Respondenten fortsätter beskriva att företaget vill att folk ska känna 

något när de kliver in på kontoret, och att målsättningen är att allt Företag X gör skall 

genomsyra varumärket. Varumärkesdiskussionen fortsätter och respondenten anser att 

varumärkesbyggande inte är något som är en separat företeelse utan arbetet sker indirekt i 

samband med att försöka nå företagets vision.  

”Det måste vara en pågående process som aldrig avtar” 
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Person C tar upp värdeorden som en viktig stöttepelare att luta sig mot, och är det någon som 

inte lever upp till dessa så är det viktigt att det är högt i takt så att alla kan säga vad de känner 

och tycker. ”Företag X är stolthet och glädje”, fortsätter Person C, och förklarar att detta har 

smittat av sig på omvärlden. Ett exempel på detta är hur Person C:s barn blev jätteglad för att 

få hoppa in i receptionen på kontoret en dag, och få känna sig som en del av företaget.  

På frågan om vad ett varumärke egentligen är, alltså definitionen av ett sådant, svarar Person 

C att varumärket är allt som görs på ett företag.  

”Varumärket är en känsla” 

I samma resonemang tar Person C upp att i Företag X:s fall är det relationerna till företagets 

kunder som är varumärket, och att det är vad omvärlden tycker som talar om vad varumärket 

är värt. Person C fortsätter att berätta att när företaget blev över 20 anställda, det var då det 

var svårt att hålla kvar vid den anda som funnits på företaget sedan länge. Det är just detta 

som Person C ser som en milstolpe i företagets historia, att de har lyckats hålla andan uppe 

och att fortsätta prata om visioner och målsättningar som ska styra företaget i samma riktning 

som tidigare. Person C säger att Varumärkesresan, processen för hur företaget skall nå sin 

vision, samt värdeorden har gjort det möjligt för företaget att strukturera upp hur varumärket 

skall fortsätta att växa.  

Person C tar vidare upp den årliga medarbetarundersökningen som de kallar för ”nöjd 

medarbetarundersökning”. Respondenten menar att ”… det vore fasen om vi inte gjorde det 

själva eftersom vi gör det gentemot kunderna”.  

Som en del av Företag X:s erbjudande binder de in årsredovisningar åt kunderna så att dessa 

skall se bra ut, rent fysiskt. I egenskap av ekonomiansvarig stämmer Person C alltid av 

siffrorna i dessa i samband med att de skall bindas in, vilket enligt Person C skapar ett 

mervärde gentemot konkurrenterna.  

På frågan om Person C skulle välja en ny kund eller en lojal kund tvekar respondenten först 

och menar att det är ett svårt val. Person C fortsätter med resonemanget att ”… en lojal kund 

är det bästa man kan ha, men det beror på vem som är affärsmässigt viktigast samtidigt som 

att de ska passa med värdeorden”. Respondenten hävdar att det relationsorienterade synsättet 

är viktigast för varumärket eftersom det sitter väldigt mycket ihop med att tjäna pengar.  
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”Man har alltid varit medveten om att personalen gör företaget, desto fler vi blir desto 

viktigare blir det att vara en ambassadör för företaget. Värdeorden efterlevs, och företaget 

försöker ligga i framkant och visa sig i många olika medier, även på individnivå.” 

Andra relationer som är av stor betydelse, utöver kunderna, är enligt Person C relationen med 

Örebro universitet. Det är viktigt att få input in vad litteraturen säger i ämnet samtidigt som att 

Företag X vill visa att det är en bra arbetsplats, men i slutänden är ändå alla kontakter i 

omvärlden viktiga.  

Avslutningsvis menar Person C att det i grund och botten inte är någon skillnad mellan B2B-

marknader och B2C-marknader i fråga om varumärke och relationer. Däremot kan det vara av 

större betydelse att förmedla känslan av ett varumärke på B2C-marknader, men litar någon på 

ett varumärke så spelar det ingen roll.  

”Kunder är lojala för att de känner känslan som Företag X förmedlar, värdeorden. De får ett 

mervärde” 

4.2.4 Chef Copywriting - Person D 

När respondenten inleder med att berätta om sig själv och sina uppgifter kommer denne 

relativt snabbt in på det ansvar som vilar på en roll som copywriter, och att det läggs stor vikt 

vid att förstå kundnyttan, inputen och hur varje målgrupp vill ha det. 

 

När det gäller kundnyttan väljer denne att fokusera på en kund inriktad på bilar, där person D 

haft huvudansvar. Egentligen är denne inte alls motorintresserad, men menar att det kanske är 

det perspektivet som behövs för att inse vad kundens kunder tycker och tänker.  

 

”Det är viktigt att inse att även om vår kunds uppfattning är av betydelse, så kanske det är än 

större betydelse vad dennes kunder har för uppfattning” 

 

Vidare kommer vi in på reklambranschen, och respondenten menar att branschen har 

förändrats kolossalt mycket, i och med alla former av medier som uppstått. Här kommer 

denne även in på varumärkesarbetet, och menar att eftersom företaget skall vara experter på 

ämnet så måste de verkligen vara trovärdiga i sitt eget varumärkesarbete. Person D fortsätter 

med att företaget tagit ett medvetet grepp om det egna varumärkesarbetet, men menar att det 

verkligen är ett mål som tar mycket tid. 
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”Vi vill verkligen ta ett stort steg att stärka företagets varumärke, och har sedan 2010 arbetat 

mer medvetet och skapat mindre grupper som stegvis arbetar med det. MEN, det är nästan så 

att vi tar på oss för mycket, det tar mycket tid och kunderna får inte glömmas bort” 

 

Respondenten har känt sig som en del av företagets varumärke ända sedan han började och 

tycker det är viktigt att företaget kan förmedla sitt eget varumärke eftersom det är en så viktig 

del av det arbete som görs för kunderna. Denne menar också att det inom företaget finns en 

stark vilja att förändras och att hänga med. 

 

Därefter kommer vi in på hur varumärkesarbetet förändrats över tid och Person D menar att 

det har blivit annorlunda. Företagets vision handlar om att folk skall älska företaget, men det 

är inte riktigt samma sak idag eftersom vi inte längre är 14-15 anställda utan istället 40 

stycken. Denne menar att det är större spridning av ålder och arbetsområden och att företaget 

verkligen försöker hålla ihop genom att det skapats ledningsgrupper och skråchefer, men vi 

tycker oss ändå utläsa en antydan till att det blivit svårare när de blivit fler och att det var lite 

annorlunda förr. Men här är respondenten tydlig; 

 

”Vi vill inte komma tillbaka till hur det var, utan vi vill bygga något nytt för att känna den 

totala gemenskapen” 

 

Vidare kommer respondenten automatiskt in på att det är väldigt tuff bransch, med ett nästan 

absurt liknande kundfokus. Det är svårt att hinna med det interna arbetet när jobbet för 

kunderna alltid skall prioriteras. Person D nämner här ett exempel som diskuterats med 

kollegor, där det finns tre alternativ i tid, kvalitet och kostnad, men du får endast välja två av 

dessa. Det är alltså något av alternativen som du blir tvungen att tumma på och personen 

menar att det skulle underlätta om det gick att komma ifrån att lösa saker snabbt, och att det 

istället borde vara kvalitén som prioriteras. 

 

 

 

 

Person D:s definition av varumärket: 
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”Ett varumärke är den totala bild som omvärlden har om oss, även saker som står utanför 

vår makt” 

 

När person D sedan får möjligheten att berätta om olika milstolpar i företagets historia, och 

tar upp det tidigare respondenter nämnt i webbyrån som slagits ihop med företaget. Men 

annars tycks det vara svårt att sätta fingret på kritiska framgångshändelser, respondenten 

väljer istället att nämna lite mer indirekta påverkningsfaktorer. 

 

”Vi har alltid haft viljan att förändras med omvärlden och de steg vi tar, vi växer liksom” 

 

Det är viktigt att komma ihåg att företaget inte får stanna, och respondenten nämner också att 

det inte får förglömmas att företaget skall synas och nämner här olika tävlingar som företaget 

vunnit. Detta antyder respondenten som en sak som borde ge utslag på varumärket. Sedan 

nämner personen också att enskilda jobb du som anställd gjort kan ses som mindre milstolpar 

såväl personligt som för företaget. 

 

Vidare menar respondenten att relationer är otroligt viktiga inom organisationen, och att vara 

trovärdiga. 

 

”Vi kan lova vad som helst, men om vi kommer ut och inte levererar så brister mötet mellan 

oss och kunden, det är där varumärket står och faller, det mänskliga mötet” 

 

Person D menar också att företaget påverkas av vad som händer inom branschen, och att det 

är omöjligt att kontrollera. Här kommer denne vidare in på att det är viktigt att vara rädd om 

varenda relation. Det märks om en person har många kontakter och ett brett nätverk, 

respondenten fortsätter: 

 

”Man kan göra sig mindre utbytbar genom att skapa starka relationer, vi har en kund som 

egentligen har hållits samman genom oss, det skapar en beroendefaktor” 

 

Här menar personen att deras kund har haft en svår tid, då de bytt personal samtidigt som de 

gjort omstruktureringar i sin organisation. Företag X har egentligen varit den faktorn som 

behövdes för att hålla ihop och vidareutveckla företaget.  
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Vi tar sedan upp frågan om en lojal kund går före en ny kund, och respondenten förespråkar 

här en lojal kund. Denne menar att företaget har mycket att jobba med här, eftersom de vill 

utveckla en kund och komma med egna förbättringsförslag. Men faktorn tid tycks här spela 

betydande roll: 

 

”Att göra mer för få kunder vore det bästa, om man hade mer tid, mer tid att tänka kreativt” 

 

Här diskuterar respondenten att lojala kunder är bra, också små kunder, men små kunder tar 

lika mycket tid som större kunder. Men i den bästa av världar tycks respondenten framhäva 

att små kunder ger energi, att det är enklare att se resultatet av det du gjort, och att lojala 

kunder som blir större är det optimala.  

 

Respondenten menar vidare att denne anser att relationsorienterat synsätt går före ett 

transaktionsinriktat.  

 

”Levererar man kvalité, glädje och kreativitet så kommer pengarna automatiskt” 

 

Personen fortsätter diskussionen med att om företaget lyckas leverera så kommer lönsamhet, 

men nämner i samma sammanhang att de finns personer som jublar över att fakturera också 

men att dessa givetvis också är viktiga. 

 

Vi kommer sedan in på hur marknadsföring har förändrats över tid, och respondenten menar 

att det är en spännande tid men samtidigt otroligt mycket förändringar.  

 

”Idag är det otroligt komplext, för bara 10 år sedan var branschen annonser och broschyrer, 

idag finns det en miljon olika sätt att göra” 

 

I detta sammanhang lyfter Person D även fram att företaget måste ha nya kompetenser, 

eftersom det helt inte går att hinna med att lära sig allt. Företaget försöker rikta sig mot att 

framför allt hänga med i tiden, samtidigt som det skall ha bredd i det de gör i kombination 

med spetskompetens, vilket inte alltid är helt enkelt. 

 

När vi sedan kommer in på ämnet avslutade kundrelationer nämner respondenten att det har 

hänt, och att det oftast bottnar i att något av värdeorden inte kan uppfyllas. Det kan börja med 
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att vi inte levererar men handlar oftast om orimliga krav eller att det brister i den personliga 

relationen. När vi sedan frågar om vilka övriga viktiga relationer företaget har väljer 

respondenten här att fokusera på företaget underleverantörer. Om företaget skall hinna med så 

måste de få hjälp av leverantörer och här är relationen självklart viktigt, menar Person D. 

 

På tal om relationer fortsätter respondenten att det kan hända att relationer tappar energin, och 

det är viktigt att komma med nya idéer. I de fall de stagnerar så har företaget en lösning där de 

faktiskt byter ut arbetsgruppen för att på så vis hitta nya lösningar. Vidare konstaterar 

personen att de gärna skulle vilja vara mer proaktiva, där de kan vara som idésprutor för 

kunden och komma med nya bra förslag, men att det fallerar till viss del på grund av tiden. 

Här nämner denne att det anställts produktionsledare för att bistå och hålla koll på projektet 

(hjälp till projektledaren) och att detta säkert kan friställa en del tid, kanske till och med så att 

det kan vara ett stort steg för varumärket eftersom rätt människor får större chans att göra rätt 

saker. 

 

Vi frågar sedan hur respondenten tror att företagets varumärke uppfattas av omgivningen, och 

denne svarar att de måste göra någonting bra med tanke på att de har så pass många lojala 

kunder och fortsätter med att företaget har mycket och bra kompetenser. Vidare tror personen 

att företaget är bra på att skapa relationer, kunderna märker att företaget verkligen bryr sig. 

Respondenten glider automatiskt in på framtiden och menar att det kanske kan finnas en viss 

säljroll hos produktionsledarna, eftersom företaget just nu inte är jättebra på att marknadsföra 

sig själva. Om det kommer nya kunder är det oftast för att de kontaktar företaget självmant.  

 

Till sist tror Person D att företaget uppfattas som ett positivt företag av omgivningen, och att 

detta syns i de undersökningar som företaget gör. Respondenten menar att det verkar som att 

företaget uppfattas som pålitliga och att de levererar kvalité, samtidigt som arbetsplatsen i sig 

uppfattas som glädjefull och att detta automatiskt sprids genom medarbetarna och de som 

besöker företagets lokal. Visionen är också enligt respondenten en viktig del av hur företaget 

vill uppfattas av sin omgivning: 

 

”Visionen är viktig för företaget, på tal om det här med relationer, trivs man inte gör man 

inget bra jobb” 
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5. Analys 

I detta avsnitt analyseras det insamlade empiriska materialet med hjälp utav de teorier som vi 

presenteras tidigare i studien.  

5.1 Företag X och B2B-relationer 

Redan i inledningen av den första intervjun med Person A noterades att något som kom att 

vara återkommande under samtliga intervjuer, vilket är Företag X:s tre värdeord ”Kreativitet, 

professionalism och glädje”. Person A beskrev i samband med detta att även om en ny kund, 

en potentiell relation, ger bra betalt så betyder det inte att Företag X tar affären. Anledningen 

till detta är oftast att något av värdeorden inte uppfylls, berättar Person A. Gummesson (2004) 

argumenterar kring detta och hävdar att avkastning på relationer skall vara minst lika viktigt 

som avkastning på kapital. Paralleller går att dras till Person A:s exempel, men poängen i 

detta fall är inte att Företag X gör fel i att säga nej till potentiell avkastning från en ny kund 

utan istället kan det handla om att Person A hänvisar till något större i sammanhanget än just 

den potentiella relationen i sig. Det kan vara så att Person A hänvisar till Företag X varumärke 

och vilka relationer som företaget går in i har då även betydelse för helheten av varumärket. 

Gummesson (2004) menar även att relationsmarknadsföring inte handlar om att se till enbart 

en relation utan hänvisar istället till ett nätverk, vilket i sig byggs upp utav relationer. 

Parallellen kan återigen dras till Person A:s exempel om den potentiella kunden eftersom 

Företag X kan ha sett vissa faror med att samarbeta med kunden. I fortsättningen skulle detta 

ha kunnat resultera i att andra relationer i nätverket blivit lidande, eftersom tid och resurser 

varit tvungna att användas för att lösa problemen med den enskilda kunden. Även Person B 

tar upp relationsaspekten med exemplet om hur kontaktpersonen hos en kund blev avskedad 

på lösa grunder, vilket gjorde att Företag X lämnade relationen och hänvisade till företagets 

tre värdeord. 

Samtliga respondenter svarar att de föredrar en lojal kund framför en ny kund, och Person A 

uttrycker situationen från Företag X:s perspektiv som följer:  

”Kunderna är kvar på Företag X för att vi ställer krav” 

I fråga om lojalitet väljer Person A att beskriva situationen som att om det kommer en ny 

kund som är konkurrent till en redan existerande kund så väljer Företag X att avstå. De vill 

med andra ord inte riskera att lojaliteten från den redan existerande kunden skall försvinna. 

Reichheld (1996) menar att lojala kunder tenderar att köpa mer frekvent, i större volymer och 
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ger en positiv ryktesspridning till omgivningen. Att lojala kunder är viktiga intygar även 

Person C som dock hävdar att det finns fler aspekter att ta hänsyn till, exempelvis hur lönsam 

kunden är. Person D är inne på samma spår och menar att det bästa vore att kunna göra mer 

för få kunder, men det hinns inte med idag, eftersom de små kunderna tar lika mycket tid som 

de stora och mest lönsamma. Lojalitetsaspekten är viktig även för Person B som presenterar 

sin syn på saken: 

”Lojala kunder leder fram till nya kunder, lojala kunder är ambassadörer för vårt 

varumärke” 

  

Person B bakar här indirekt in ryktesspridning i resonemanget vilket även Reichheld (1996) 

tar upp som en av en positiv aspekt av långa och lojala relationer. Även Kotler & Pfoertsch 

(2006) för ett resonemang om ryktesspridning och menar att det är viktigt att den produkt eller 

tjänst som erbjuds är av rätt slag för att möjliggöra engagemang och bidra till ryktesspridning. 

Att produkten, eller tjänsten i Företag X:s fall, stämmer in på att erbjudandet bör vara 

innovativt och komplex vilket i detta fall borde skapa en positiv ryktesspridning. Likaså 

Apéria (2001) diskuterar detta och menar att ryktesspridning ur ett långsiktigt perspektiv även 

kan ge företaget en sådan position att de kan ta ut högre priser i och med att kunderna känner 

större förtroende och lojalitet.   

Varför är då kunderna lojala? Person A menar att kunderna är lojala för att Företag X ställer 

krav, och Person B menar att arbetet med att nå lojala kunder börjar inifrån. Person B menar 

att det är viktigt att vara prestigelös i arbetet med en kund gentemot sina kollegor, eftersom 

om inte personkemin mellan Företag X och kunden går ihop måste personen i fråga kunna 

kliva åt sidan till förmån för någon annan som tar över kundkontakten.  Detta kan liknas vid 

Kotler & Pfoertschs (2006) resonemang om att varumärkesbyggande börjar inifrån, och att 

om de anställda förstår varumärkets värderingar så ökar också deras produktivitet och även 

kvalitet i det dagliga arbetet. Om en anställd på Företag X inte känner att en kundrelation 

hittills inte fungerat väl så kan denna kliva åt sidan och låta någon annan på Företag X ta över, 

allt för att inte riskera att kunden blir missnöjd eller vill avsluta samarbetet.  

Person A beskriver sin syn på B2B-marknader jämfört med B2C-marknader som att det är 

lättare att veta vem du ska vända dig till på B2B-marknader. Detta gör det enligt Person A 

lättare för exempelvis Företag X att skräddarsy lösningar till kunderna. Person B menar att 

skillnaden mellan de två ligger i att företag på B2C-marknader har en produkt att ”gömma sig 
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bakom” och menar även att relationer på B2B-marknader är professionella och längre till sin 

natur. Värt att notera här är Gummessons (2004) insikt om att företag på B2B-marknader 

alltid har varit tvungna att hantera och bry sig om de relationer de har till sina intressenter för 

att ens ha en möjlighet att överleva konkurrensen från andra aktörer på B2B-marknaden. 

Argumentet stärks även av Reichheld (1996) vars studie visade att långsiktiga relationer i 

flera fall ger god avkastning, i och med den tidigare nämnda lojalitetsaspekten.  

Respondenterna på Företag X tycks vara överrens om att relationsskapande från deras sida 

handlar om mer än själva relationerna till kunder, utan om samtliga intressenter som företaget 

kan tänkas ha. Person B beskriver detta som att allt från medarbetare, leverantörer, studenter 

till samhället i stort. Samhällsengagemanget påpekar även Person A som menar att deras 

filantropiska arbete skapar engagemang hos medarbetarna på Företag X. Detta kan relateras 

till Gummesson (2004) som menar att forskare sedan länge har haft en allt för snäv 

ingångsvinkel till relationsmarknadsföring i allmänhet, och kund- leverantörsrelationer i 

synnerhet, och därmed utelämnat de övriga relationer som kan vara viktiga att identifiera och 

vidare ge företaget konkurrensfördelar gentemot andra aktörer på marknaden.  

5.1.1 B2B-relationers innehåll 

Person D påpekar hur viktigt det är att vara rädd om redan existerande relationer, och de gör 

att det bildas en beroendefaktor i relationen. Respondenten beskriver detta:  

”Man kan göra sig mindre utbytbar genom att skapa starka relationer, vi har en kund som 

egentligen har hållits samman genom oss, det skapar en beroendefaktor” 

 Ashnai et. al. (2009) tar upp detta och menar att det finns ett antal kritiska faktorer för att 

skapa och upprätthålla relationer på B2B-marknader, där beroendeaspekten är en av dem. 

Personen menar att kunden har bytt mycket personal och strukturerat om sig, och om det inte 

vore för Företag X skulle kunden haft svårt att komma vidare i utvecklingen. Fortsättningsvis 

tar samtliga respondenter upp företagets mätinstrument, nöjdkund-index, som inte bara är ett 

sätt att se hur nöjda kunderna är, utan samtidigt en aktivitet för vilka förbättringsmöjligheter 

Företag X har. Denna aktivitet är också icke-anonym, för att Företag X skall ha möjlighet att 

identifiera vilken relation som behöver vilka förbättringsåtgärder. I och med att kunderna är 

villiga att delta och engagerar sig i denna aktivitet vilket kan identifieras som den 

ömsesidighet som Håkansson och Snehota (1995) väljer att betrakta som ett centralt begrepp 

inom interaktion företag emellan. I samband med detta tar Håkansson och Snehota (1995) upp 

aktivitetslänkar som kan beskriva en del av innehållet i interaktionen mellan företag, där de 
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menar att företag kan påverkas och inspireras av vad den andra parten gör. I denna kontext tar 

Person A upp ”lyssna och lär” som är en process där Företag X interagerar med kunder för att 

dels förbättra sig själva men också vad den andra parten kan bli bättre på.  

Person A talar om det beteende personalen på Företag X har, och att detta egentligen speglar 

de värderingar de har. Om medarbetarna har ett positivt beteende kommer detta också märkas 

på såväl kunders som leverantörers beteende, vilket kan härledas till de aktörsband som 

Håkansson och Snehota (1995) beskriver. Författarna menar att dessa band, som har sitt 

ursprung i beteendet, kan komma att ge positiva utslag på relationerna och på så vis skapa 

goda långsiktiga relationer. Enligt Person A finns det dock en risk att för vänskapliga band 

utvecklas, och att det är väldigt svårt att vara kamrater i en affärsrelation då detta kan påverka 

professionalismen företagen emellan. Håkansson och Snehota (1995) menar å andra sidan att 

vänskapliga band kan gynna företagen, då det skapar större förtroende och engagemang 

mellan de båda parterna.  

5.2 Företag X och varumärkesbyggande 

Företag X:s tre värdeord som tidigare tagits upp (kreativitet, glädje och professionalism) kan 

även de sammanlänkas till vad Kotler & Pfoertsch (2006) och Ballantyne & Aitken (2007) 

anser spela en fundamental roll i vad som gör ett varumärke framgångsrikt, nämligen 

personalen och dess känsla av delaktighet, förståelse och engagemang. Samtliga respondenter 

hänvisar till de tre värdeorden, som även finns nedtecknade på väggarna runt om i Företag X:s 

kontorslokaler. Figur 1.3 visar ”Företag X:s pyramid” som Person B väljer att kalla den, där 

bl.a. beteenden, miljö, resurser och värderingar tas upp. I egenskap av grundare och 

projektledare arbetar Person B idag med denna och beskriver arbetet som följer, vilket även 

det stämmer överrens med Kotler & Pfoertschs (2006) uppfattningar om hur ett varumärke 

blir framgångsrikt:  

”Befinner man sig i en positiv miljö kommer automatiskt positiva beteenden, och tvärtom blir 

det om man befinner sig i negativ miljö” 

 

Citatet ovan återger mycket av den känsla och svar som resterande respondenter ger under 

intervjuerna och de hävdar alla att det är viktigt att ”älska” att arbeta för Företag X och även 

att det råder en positiv miljö på kontoret. Person A och B argumenterar båda för att 

medarbetarna är den viktigaste resursen gällande hur varumärket byggs, eftersom det i 

slutänden är de som skall förmedla företagets budskap. Ballantyne & Aitken (2007) menar att 
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om varumärket skall stå för företagets vision, kultur och värdegrund är det till sist 

medarbetarna som står för detta utåt, vilket i sin tur påverkar alla de uppfattningar som 

omvärlden kan tänkas ha om varumärket. Även Schlager et. al. (2011) är inne på att både 

relationsskapande och varumärkesbyggande har sin grund i medarbetarna, även om det är 

ledningens ansvar att få dem att förstå detta.  

Något som konkretiserar Företag X:s engagemang i varumärkesfrågor är ”Varumärkesresan” 

som Person C anser vara en viktig milstolpe i företagets historia. ”Varumärkesresan” är ett 

samlingsnamn för ett antal delmål som strukturerar upp hur Företag X skall nå sin vision, 

vilken går hand i hand med de tre värdeorden. Det går här att se likheter med vad Ballantyne 

& Aitken (2007) menar inom den tjänste-dominanta logiken, där varumärkesarbetets 

huvudsakliga uppgift är att förmedla och efterleva den värdegrund, i Företag X:s fall de tre 

värdeorden, som företaget valt att sätta prägel på organisationen. Respondenterna 

presenterade tidigare sina egna definitioner av vad ett varumärke är: 

Person A: 

”Den känslan som uppstår när våra medarbetare, leverantörer, kunder osv. känner när de ser 

logotypen” 

Person B: 

”Varumärket är det alla människor gör varje dag som på något sätt förknippas med 

företaget” 

 

Person C: 

”Varumärket är en känsla” 

Person D: 

”Ett varumärke är den totala bild som omvärlden har om oss, även saker som står utanför 

vår makt” 

 

Ovanstående definitioner beskriver alla i någon form intangibla faktorer, vilka ska fylla 

innehållet i ett varumärke. Person A tar upp logotypen som en del i sin definition, men 
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hänvisar ändå till känslan som uppstår när människor kommer i kontakt med det. Person D 

använder omvärlden som ett centralt begrepp i sin definition och menar att det är omvärldens 

bild av varumärket som avgör vad varumärket är. Även om definitionerna skiljer sig åt, så går 

det att konstatera att deras åsikter om varumärket speglar det ”totala varumärket”, även om 

vissa beskriver det som en känsla och Person D som den bild omvärlden har. Det handlar 

alltså inte om själva logotypen, ett namn, en beskrivning eller något som rent konkret går att 

ta på enligt respondenterna. Enligt Ballantyne & Aitken (2007) speglar detta författarnas 

tredje och sista definition, där varumärket handlar om en heltäckande bild av ett företag eller 

en produkt och inte som ett namn eller beskrivning. 

Baserat på samtliga respondenters sätt att tala om företagets varumärkesarbete, är det väldigt 

tydligt att det är företagets värdeord, professionalism, kreativitet och glädje, som är själva 

grundstenen och det är också så de vill uppfattas av sin omgivning. Det lyser också igenom av 

de svar vi fått att Företag X verkligen försöker jobba med det som vi valt att kalla det ”totala 

varumärket”, då varumärkesarbetet kan vara allt från hur kunder och leverantörer uppfattar 

dem, deras sätt att arbeta eller att medarbetarna trivs på jobbet. Spence & Hamzaoui Essoussi 

(2010) menar att mindre företag tenderar att prioritera bort varumärkesarbete, men så är 

verkligen inte fallet inom Företag X, då de samlas varje vecka för att diskutera företagets 

varumärke och att samtliga respondenter tycks vara på det klara med hur företaget arbetar 

med sitt varumärke. Men som Person D påpekar, skulle detta arbete ha möjlighet att bli ännu 

bättre om det bara fanns tid vilket ger en viss antydan till att i takt med att företaget blivit 

större blir det också svårare att hinna med det interna arbetet med varumärket. Om vi ser 

tidsaspekten som en resurs som detta företag verkar ha brist på, finns det ändå en viss sanning 

bakom det som Spence & Hamzaoui Essoussi (2010) och Beverland et. al. (2007) om att små 

företag ofta präglas av just knappa resurser och att varumärkesarbetet kan påverkas av detta. 

Företag X arbetar väldigt medvetet med sitt varumärke, men Person D är ändå av åsikten att 

det vore bättre om det fanns mer tid för det. 

5.3 Relationsskapande och varumärkesbyggande hos Företag X 

Om vi skall klassificera in Företag X i Catulli & Ganders (2004) matris, så hamnar det ganska 

snabbt in under hybridklassen där de alltså behöver prioritera både relationsskapande samt 

varumärkesbyggande. Samtliga respondenter menar att det är väldigt viktigt att lyssna på 

kunderna, vilket kräver en tvåvägskommunikation, samtidigt som Person D är väldigt noga 

med att påpeka att det ständigt måste leverera på topp. Det lyser också igenom flera av de svar 

vi samlat in att företaget är noga med båda delarna, men när de pratar om sin strategi så är det 
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ändå varumärket som är i fokus och att relationsskapandet är en del av varumärkesbyggandet 

inom företaget. Det är synnerligen intressant att då vi gått igenom relevanta teorier, så dyker 

nästan alltid relationsskapande upp inom kontexten av varumärkesbyggande, däremot dyker 

varumärkesbyggande mindre ofta upp inom kontexten av relationsskapande. På Företag X är 

det i alla fall tydligt att relationsskapande är ett verktyg för att bygga ett starkare varumärke 

vilket Person B tar upp och menar att ett starkare varumärke underlättar även 

relationsskapandet. 

Person D är inne på ett intressant spår, då denne menar att Företag X borde bli bättre på att 

marknadsföra sig själva och att detta kanske kommer att ske i och med nyanställningarna av 

produktionsledarna. Respondenten menar att det oftast är kunder som söker upp dem, och att 

företaget själva nästan aldrig agerar som säljare av sina tjänster. Men om vi i detta fall istället 

ser på vad teorin säger (Kotler & Pfoertsch, 2006), menar författarna att varumärket är det 

mest kraftfulla kommunikationsverktyget som finns och att det är viktigt att försöka överträffa 

vad varumärket lovar och att det därmed kan skapa ett gott rykte hos omgivningen. Detta i sin 

tur borde innebära att nya kunder lockas till företaget genom en god ryktesspridning 

(Reichheld, 1996). 

På tal om att överträffa vad varumärket lovar (Kotler & Pfoertsch, 2006) går det vidare att 

sammanlänka detta med vad Person B talar om, då respondenten menar att utöver att erbjuda 

en bra tjänst skall kunder ha med sig ”en skön känsla” när de interagerat med företaget. Det 

är lättare att prata dåligt om ett varumärke än att premiera det, därför är det essentiellt att 

överträffa förväntningarna. Även Ballantyne & Aitken (2007) menar att själva minnet en 

intressent tar med sig av varumärket spelar en roll i hur varumärke uppfattas i framtiden. I 

samma kontext menar Person B att varumärket oerhört lätt kan skadas, då denne säger att det 

inte spelar någon roll om du gör tio bra saker, gör företaget en dålig sak så är detta raserat.  

Heding et. al. (2009) menar att beroende på vilket synsätt du använder, kommer varumärket 

att framstå som antingen transaktionsinriktat eller relationsinriktat. Inom Företag X är 

samtliga respondenter överrens om att relationer går före transaktioner, även om alla menar 

att relationer för med sig monetär lönsamhet. Det är uppenbart att Företag X lägger stor vikt 

vid relationers betydelse, och att detta strålar ner till samtliga medarbetare. En intressant 

observation är dock att när det gäller relationsskapande, så måste verkligen de tre värdeorden 

uppfyllas, annars hävdar respondenterna att de tackar nej till en potentiell relation. Detta på 

grund av att om inte värdegrunden kan infrias påverkas såväl relationen som 
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varumärkesbyggandet negativt eftersom hela affärsverksamheten är uppbyggd av detta, 

hävdar respondenterna.  
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6. Slutsatser 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser vi fått fram utifrån analysavsnittet som skall besvara 

våra problemställningar som lyder: Hur arbetar ett mindre företag på B2B-marknaden med 

varumärkesbyggande och relationsskapande? Vilka kritiska faktorer kan identifieras gällande 

arbetet med relationsskapande och varumärkesbyggande inom kontexten av ett mindre 

företag på B2B-marknaden? Detta följs sedan åt av förslag på vidare forskning inom ämnet.  

6.1 Relationsskapande blir underhåll av redan existerande 

relationer 

Det är tydligt att Företag X följer en inriktning som handlar om att bejaka lojala och redan 

existerande relationer, då det tycks vara viktigare att vårda de relationer som redan finns än att 

söka efter nya. Det sträcker sig till och med så långt att om en relation börjar tappa energi, 

väljer företaget att byta den kontaktperson som har hand om den andra aktören i relationen för 

att inte utsätta sig för risken att relationen avslutas. Företag X förespråkar också att det är de 

lojala kunderna som i sin tur leder fram till nya kunder och relationer, eftersom dessa fungerar 

som ambassadörer för företaget. Men när det väl handlar om att skapa relationer så har vi fått 

uppfattningen att det inte är Företag X som letar upp dessa utan att det snarare är så att nya 

relationer inleds på grund av att någon söker kontakt med dem. Detta är en fundamental 

slutsats, då det ter sig som att företaget verkligen lyckats med sitt varumärkesbyggande 

eftersom de inte behöver jaga relationer utan istället kan förlita sig på att ryktet om dem 

skapar intresse hos nya potentiella B2B-relationer. Utifrån denna studie har vi fått fram att 

Företag X:s varumärke säljer sig självt, vilket kan ses som ett bevis på ett lyckat 

varumärkesarbete i kombination med en positiv ryktesspridning från omvärlden.  

Det är möjligt att utläsa två kritiska faktorer då det gäller interaktionen i Företag X:s B2B-

relationer, dels skapas det en beroendefaktor som kan påverka båda parter såväl positivt som 

negativt och dels har vi funnit att det finns en resursbrist i form av tid. Företaget menar, om 

det fanns mer tid, att underhållet av de relationer som finns kunde bli ännu bättre. 

Konsekvensen av detta kan i värsta fall utmynna i att ömsesidigheten i denna interaktion 

påverkas negativt och därmed kan en av grunderna för interaktion i B2B-relationer skadas.  
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6.2 Medarbetarna är kärnan 

Företag X har en medveten varumärkesstrategi, alltså om hur de ska bygga sitt varumärke, de 

för också ett medvetet arbete kring detta då de varje vecka samlas för information och 

diskussion kring det. Varumärket skall bestå av företagets värdeord, professionalism, 

kreativitet och glädje, vilket företagets ledning är oerhört noggranna med att de efterföljs. För 

att uppnå detta har Företag X skapat olika mål som samlas under namnet ”varumärkesresan” 

som då alltså bygger på de tre värdeorden, det är genom denna som medarbetarna konkret 

skall kunna se bevis på varumärkesarbetet. Det är synnerligen påtaligt att företaget insett att 

det är medarbetarna som är den viktigaste ingrediensen i varumärkesbyggandet. Vi har funnit 

att det tycks vara själva glädjen som är nyckeln i detta, får medarbetarna arbeta i en positiv 

och glad miljö skall detta sedan spegla deras värderingar och beteende vilket i sin tur leder till 

att de förmedlar ett positivt budskap om Företag X (Se Figur 1.2) . Grunden i varumärket är 

alltså de tre värdeorden, vilket kan sägas fungera som ett ramverk inom vilket de anställda 

utgår ifrån i det dagliga arbetet och även skickar signaler till samtliga relationer som Företag 

X interagerar med. Samtidigt finns det en risk med värdegrunden i och med att om de tre 

värdeorden inte infrias påverkas såväl relationer som varumärkesbyggande negativt eftersom 

hela affärsverksamheten är uppbyggd kring dessa. Därmed kan det fastslås att medarbetarna 

är en oerhört betydande faktor i såväl relationsskapande som uppbyggandet av Företag X:s 

varumärke inom kontexten av B2B-marknader. 

6.3 Alla relationer har betydelse 

Relationsskapandet inom Företag X handlar alltså egentligen om själva underhållet av 

befintliga relationer, vilket i sin tur påverkar det ”totala varumärket” som företaget vill stå för. 

Inom dessa ramar är det av stor betydelse att lyfta fram att Företag X inte enbart arbetar med 

relationer till kunder, då det insamlade materialet bevisar att medarbetarna, som är kärnan i 

detta arbete, har insett vikten av övriga relationer så som leverantörsrelationer, 

studentrelationer och även filantropiska relationer. Det här kan ses som ytterligare ett bevis, 

och en kritisk faktor, på hur vitalt det är att inte enbart fokusera på kundrelationerna, utan att 

ha ett bredare perspektiv då samtliga interaktioner bildar ett större nätverk.  
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6.4 Teoretiskt bidrag 

Då denna uppsats syfte var att utifrån befintlig teori skapa förståelse för hur ett företag på 

B2B-marknaden arbetar med relationsskapande och varumärkesbyggande, är det främsta 

teoretiska bidraget en beskrivning av hur dessa två begrepp kan användas och visa sig i 

praktiken, eftersom det enligt flera forskare (Spence & Hamzaoui Essoussi, 2010; Catulli & 

Gander, 2004; Ballantyne & Aitken, 2007) finns en brist gällande detta inom den forskning 

som gjorts. Det uppenbarade sig även att själva relationsskapandet egentligen handlar om att 

vårda redan existerande relationer, eftersom detta bidrar till att nya relationer kan skapas utan 

någon insats från företaget, bortsett från att den nya relationen måste kunna uppfylla det 

undersökta företagets värdegrund. Detta anser vi vara något som inte tidigare lyfts fram i 

forskningen kring relationsskapande på B2B-marknader. 

 

6.5 Förslag till vidare forskning 

Det främsta förslaget från vår sida är att inom kontexten av relationsmarknadsföring och 

varumärkesmarknadsföring, försöka integrera dessa bättre på ett sådant vis att 

relationsinriktade forskare inte glömmer bort varumärket, eftersom varumärkesrelaterad teori 

oftast väger in relationsperspektivet. Det vill säga, även relationsinriktade forskare bör lägga 

större vikt vid varumärkets roll i den stora kontexten av relationers betydelse inom B2B-

marknadsföring. 

Eftersom det undersökta företaget har tydligt fokus mot dess varumärke, och precis som vi 

funnit tenderar ett varumärkesperspektiv att lyfta fram relationer som en viktig ingrediens, 

hade det varit intressant att istället undersöka ett företag med tydligt fokus på relationer. Detta 

eftersom relationsinriktade teorier ofta tenderar att utelämna varumärkesaspekten, vore det 

intressant att fråga sig om så också är fallet i det verkligen arbetslivet. 

Ett annat förslag vore att istället för att samla in empiri genom intervjuer med anställda på 

företaget, ge sig ut bland företagets kunder för att undersöka om det verkligen är på det vis 

som de anställda väljer att framställa företag X:s relationsskapande och varumärkesbyggande. 

Detta eftersom det är kunderna och övriga intressenter som har den faktiska kunskapen om 

hur företagets varumärkesarbete och relationshantering fungerar om forskaren väljer att ha 

samma perspektiv som denna uppsats. 
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Författarnas reflektioner 

I detta kapitel presenteras författarnas reflektioner av studien i allmänhet samt om de 

slutsatser som presenterades i föregående kapitel. 

I begynnelsen av denna uppsats, kan vi som författare helt ärligt medge att vi snarare blev mer 

förvirrade än klokare gällande relationsmarknadsföring och varumärkesmarknadsföring på 

B2B-marknader. Det visade sig precis som vi befarade att dessa är två väldigt komplexa 

begrepp, som är beroende av ett antal olika variabler och som också framställs olika beroende 

på vilken författare du läser. Vidare försökte vi skala ner dessa begrepp och kom in på själva 

relationsskapandet och varumärkesbyggandet, där det gick att urskilja väldigt många likheter 

vilket skapade en nyfikenhet att verkligen reda ut dessa två aspekter, vilket också mynnade ut 

i en plan för hur studien skulle utföras. Men efterhand tydliggjordes det att det är väldigt svårt 

att separera begreppen samt att varumärkesbyggande teori väldigt ofta behandlar relationer, 

medan relationsskapande väldigt sällan innehåller varumärkesaspekten. Därmed landade 

istället uppsatsens syfte i att försöka applicera relevant teori på hur ett företag på B2B-

marknaden arbetar med dessa två tillvägagångssätt, samt att försöka finna ett antal kritiska 

faktorer för att lyckas med både relationsskapande och varumärkesbyggande.  

Den mest essentiella insikten anser vi vara att det är medarbetarna som är själva grundstenen, 

oavsett om det handlar om relationskapande eller varumärkesbyggande. Det är genom 

medarbetarna de två begreppen börjar och det är också genom dem arbetet visar sig rent 

konkret. Även om detta inte på något sätt är ny kunskap, blev det än tydligare genom 

undersökningen att detta verkligen stämmer. Den mest intressanta insikten uppenbarade sig 

emellertid då det insamlade materialet skulle analyseras. Där visade det sig att själva 

relationsskapande inom det undersökta företaget inte gick ut på att söka efter nya relationer, 

utan istället handlar det om att underhålla och bearbeta relationer till kunder, leverantörer, 

medarbetare, studenter, pro bono, etc. Genom att göra detta, skapas nya relationer per 

automatik, eftersom de som interagerar inom dessa relationer blir ambassadörer för företaget.  

När väl nya relationer inleds är det inte företaget som sökt upp möjligheten, utan den andra 

parten som sökt upp företaget. Detta finner vi vara det starkast lysande konkreta exemplet på 

att ett lyckat varumärkesbyggande, där underhållet av befintliga relationer ingår, kan anses 

vara samma sak som relationsskapande, vilket påvisar än mer att dessa två begrepp är väldigt 

svåra att separera i praktiken.  
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Avslutningsvis är vår förhoppning med denna studie att den kan bidra till att dels ge en ökad 

förståelse för hur varumärkesbyggande och relationsskapande uppenbarar sig i praktiken på 

B2B-marknader, dels hur svåra de kan vara att särskilja, samt vilka faktorer som kan vara 

viktiga att tänka på inom samma kontext. Vi vill också efterlysa ett bredare perspektiv 

gällande relationsrelaterade teorier inom B2B-marknader, då vi ofta saknat aspekter kring 

varumärket och varumärkesbyggande i det sammanhanget.  



53 

 

 

7. Källförteckning 

Aaker, David A, (1991), “Managing Brand Equity – Capitalizing on the Value of a Brand 

Name”, Free Press, New York. 

 

Andersson, Sten. (1982), “Positivism kontra hermeneutik”, Graphic Systems AB, Göteborg.  

 

Apéria, Tony (2001), ”Brand relationship Management: den varumärkesbyggande 

processen”, 431 pp, School of Business Research Report 2001:4, Stockholm. 

 

Ashnai, Bahar, Henneberg, C, Stephan, Mouzas, Stefanos, Naudé, Peter, (2009),”A 

dimensional model of contract characteristics in business relationships”, 25
th

 Annual IMP 

Conference, Euromed Management, 3-5 Sept.  

Hämtad 2011-11-09: http://www.impgroup.org/uploads/papers/7193.pdf  

 

Badersten, Björn, (2006),”Normativ metod – Att studera det önskvärda”, Studentlitteratur, 

Lund. 

 

Ballantyne, David, Aitken, Robert, (2007), ”Branding in B2B markets: insights from the 

service-dominant logic of marketing”, Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 22 

No. 6, pp. 363-371. 

Bell, E & Bryman, A. (2005). ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, Liber AB, Malmö.  

 

Beverland, Michael, Napoli, Julie, Raisa, Yakimova, (2007), “Branding the business 

marketing offer: exploring brand attributes in business markets”, Journal of Business & 

Industrial Marketing, Vol. 22 No. 6, pp. 394-399. 

Brunsson, N. (1982), ”Företagsekonomi – sanning eller moral?”, Studentlitteratur, Lund. 

 

Catulli, Maurizio and Gander, Jonathan, (2004), “Relationship management versus brand 

management in SME Business-to-Business marketing”. 

Hämtad 2011-11-09: http://www.impgroup.org/paper_view.php?viewPaper=4522 

http://www.impgroup.org/uploads/papers/7193.pdf
http://www.impgroup.org/paper_view.php?viewPaper=4522


54 

 

 

Chaston, Ian, Mangles, Terry, (2003),”Relationship marketing in online business-to-business 

markets – A pilot investigation of small UK manufacturing firms”, European Journal of 

Marketing, Vol. 37 No. 5/6, pp. 753-773.  

 

Cunningham, Malcolm, Ford, David, Turnbull, Peter, (1996),”Interaction, relationships and 

networks in business markets: an evolving perspective”, Journal of business & industrial 

marketing, Vol. 11, No. ¾, pp. 44-62. 

Doney, Patricia M., Barry, James M., Abratt, Russell, (2007), “Trust determinants and 

outcomes in global B2B services”, European Journal of Marketing, Vol. 41 No. 9/10, pp. 

1096-1116. 

Ford, David, Håkansson, Håkan, 2005.” IMP – some things achieved: much more to do”, 

Journal of Marketing, Vol. 40, No ¾, pp. 248-258. 

Franzak, Pitta (2011), “Moving from service dominant to solution dominant brand 

innovation”, Journal of product & brand management, Vol. 20 No. 5, pp 394-401. 

 

Gummesson, Evert. (2002). ”Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R”, Liber AB, 

Stockholm. 

 

Grönroos, Christian, (1992),”Service Management”, ISL Förlag, Göteborg. 

 

Gummesson, Evert. (2004), “Return on relationships (ROR): the value of relationship 

marketing and CRM in business-to-business contexts”, Journal of Business & Industrial 

Marketing, Vol. 19 No. 2, pp.136 – 148. 

 

Hartman, Jan, (2004),”Vetenskapligt tänkande – Från kunskapsteori till metodteori”, Andra 

upplagan, Studentlitteratur, Lund. 

 

Heding, Tilde, Knudtzen, Charlotte F, Bjerre, Mogens, (2009), “Brand Management: 

Research, Theory and Practice”, Routledge, New York. 

 



55 

 

Holme, Idar Magne, Solvang, Bernt Krohn, (1997),”Forskningsmetodik – Om kvalitativa och 

kvantitativa metoder”, Studentlitteratur, Lund.  

 

Hultén, Pernilla, Hultman, Jens, Eriksson, Lars-Torsten, (2007),”Kritiskt tänkande”, Liber, 

Malmö. 

 

Håkansson, Håkan, Snehota, Ivan, (1995),”Developing relationships in business networks”. 

Routledge, London. 

 

Håkansson, Håkan, Waluszewski, Alexandra, (2005), “Developing a new understanding of 

markets: reinterpreting the 4Ps”, Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 20 No. 3, 

pp. 110-117. 

Industrial Marketing and Purchasing Group, hemsida. Hämtad: 2012-01-19 

http://www.impgroup.org/about.php  

Kapferer, Jean-Noel, (2008), “The New Strategic Brand Management – Creating and 

sustaining brand equity long term”, 4
th

 edition, MPG Books Ltd, Cornwall. 

 

Kotler, Philip, Pfoertsch, Waldemar, (2006),”B2B Brand Management”, Springer, New York. 

 

Merriam, Sharan, B. (1994), ”Fallstudien som forskningsmetod”, Studentlitteratur AB, Lund.  

 

Pels, Jaqueline, Möller, Kristian, Saren, Michael, (2009), “Do we really understand business 

marketing? Getting beyond RM and BM matrimony”, Journal of Business & Industrial 

Marketing, Vol. 24 No. 5/6, pp. 322-336. 

Pelsmacker, P., Geuens, M., Van den Bergh, J, (2007),”Marketing communications – A 

European perspective”, Pearson Education Limited, Gosport.  

Reichheld, Frederick F. (1996),“The loyalty effect the hidden force behind growth, profits and 

lasting value”, Harvard Business School Press, Boston. 

 

Saunders, M, Lewis, P, Thornhill, A, (2007),“Research methods for business students”, 4
th

 

edition, Prentice Hall, London.  

http://www.impgroup.org/about.php


56 

 

Schlager, Tobias, Bodderas, Mareike, Maas, Peter, Cachelin Joel Luc (2011), “The influence 

of the employer brand on employee attitudes relevant for service branding: an empirical 

investigation”, Journal of Service Marketing, 2011, Vol. 25 No. 7, pp. 497-508. 

 

Shu-pei Tsai, (2011),“Strategic relationship management and service brand marketing”, 

European journal of marketing, Vol. 45 No. 7/8, pp 1194-1213. 

 

Spence, Martin and Hamzaoui Essoussi, Leila, (2010), “SME brand building and 

management: an exploratory study”, European Journal of Marketing, Vol. 44 No. 7/8, pp. 

1037-1064. 

 

Vargo, S.L. and Lusch, R.F, (2004),“Evolving to a new dominant logic for marketing”, 

Journal of Marketing, Vol. 68 No. 1, pp. 1-17. 

 

 

 

 



57 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1 

1. Vad heter du? 

2. Vilken är din befattning idag? 

3. Hur länge har du arbetat på Företag X? Har du haft olika positioner? 

4. Har du varit inblandad i företagets strategiarbete? Om ja, hur? 

5. Hur uppfattar du företagets varumärkesarbete? Har det alltid varit en del av strategs 

strategi? Eller sker arbetet med att stärka just Företag X:s varumärke indirekt? 

6. Hur skulle du definiera begreppet varumärke? 

7. Känner du dig som en del av företagets varumärke? 

8. Marknadsföring genom varumärket eller marknadsföring genom relationer, är det 

egentligen någon skillnad?  

9. Finns det några historiska händelser du kan peka på som kan anses vara en milstolpe för 

Företag X:s varumärke?  

10. Använder ni någon annan metod än rent monetära avkastningar för att mäta resultat/ 

framgångsrika relationer? Har det varit några skillnader om du ser tillbaka från din start? 

11. Vilket skulle du välja av följande alternativ: En ny kund eller en lojal kund? 

12. Vilket skulle du välja av följande alternativ: Ett relationsorienterat synsätt eller ett 

transaktionsorienterat?  

13. Har du någon gång upplevt att ni varit tvungna att avsluta en kundrelation pga. av 

kunden? Vilka var i så fall orsakerna? 

14. Vad anser du vara det viktigaste övergripande målet med Företag X:s marknadsföring?  

15. Om du jämför marknadsföring idag mot hur det var när du började, vilka anser du vara de 

största skillnaderna?  

16. Om du tänker på varumärkesarbete rent generellt, anser du att det finns några stora 

skillnader mellan företag som arbetar på B2B marknader kontra B2C marknader? 

17. Har ni haft kunder som bytt ut Företag X mot någon annan PR-byrå, vet ni i så fall varför? 

18. Kan du peka på några andra relationer som du anser vara viktiga förutom 

kundrelationer?(Ex: aktieägare, medarbetare, leverantörer)? 

19. Har ni några kunder som varit med från dag ett på Företag X? Varför tror du? Vad grundar 

sig kunders lojalitet i, tror du? 
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20. Hur tror du att Företag X uppfattas idag av intressenter? Hur vill ni att intressenterna skall 

uppfatta er? 

 


