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Abstract 
 
This study is conducted in Swedish. The way companies are working with marketing is 

constantly changing. The digital development is affecting the whole society and has enabled 

new ways of marketing. That makes it important to keep it up in a constantly changing world. 

A lot of focus is on developing and maintaining relationships. This qualitative case study aims 

to examine the subject relationship marketing and its meaning for companies in the event 

business. The focus is to find out how the marketing of relationships can be used through digital 

channels. The result is based on a case study of the event agency Xtended Business & Event. 

The purpose of this study is to examine the meaning of relationship marketing for the chosen 

company and to find out how they can use it as a strategy through their digital channels. 

 

Semi-structured interviews has been made to collect information from ten respondents where 

four of them works at the company we are studying, one is an existing client and five are 

potential customers. The study is built on the collection of theory from the subjects of 

relationship marketing and digital marketing and has together with the empiricism been put 

together in an analysis. The study shows that the company needs time and knowledge on how 

to develop and implement a relationship marketing strategy. 
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II 

 

 

Sammanfattning 
 
Sättet som företag arbetar med marknadsföring är under ständig förändring och den digitala 

utvecklingen påverkar hela samhället, vilket har gett upphov till nya tillvägagångssätt inom 

marknadsföring. I en ständigt föränderlig värld är det viktigt att följa med i utvecklingen och 

företag lägger idag stort fokus på uppkomsten och vårdandet av relationer. 

 

Den här kvalitativa fallstudien avser att undersöka ämnet relationsmarknadsföring och dess 

betydelse för företag inom eventbranchen. Fokus riktas till att ta reda på hur marknadsföring av 

relationer kan användas via digitala kanaler. Resultatet baseras sedan på en fallstudie av 

eventbyrån Xtended Business & Event. Studien undersöker relationsmarknadsföringens  

fördelar för fallföretaget samt att djupgående ta reda på hur företaget kan använda sig av 

relationsmarknadsföring via digitala kanaler. Semi-strukturerade intervjuer har använts som 

tillvägagångssätt för att samla in data från tio respondenter varav fyra arbetar på fallföretaget, 

en är en befintlig kund samt fem stycken externa aktörer som kan ses som potentiella kunder. 

Studien bygger på insamling av teori inom områdena relationsmarknadsföring och digital 

marknadsföring och har sedan tillsammans med det empiriska materialet från intervjuerna 

kopplats samman i en diskussion. Studien visar att fallföretaget behöver kännedom om sina 

kunder, bygga en kunddatabas, utveckla ett kundorienterat servicesystem och avsätta tid för att 

utveckla och implementera relationsmarknadsföring utifrån Grönroos modell. Studien visar 

även att fallföretaget kan få fördelar av att använda sig av relationsmarknadsföring via digitala 

kanaler, exempelvis en mer personaliserad bild av företaget, ökad tillit och förtroende från 

kunderna. 
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Förord 
 
Vi vill tacka Xtended Business & Event för att vi fick använda er som case i vår studie. Ni har 

varit fantastiskt samarbetsvilliga och gett oss mycket bra information i vår insamling av  

material. Tack!  
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Definitionslista 

 

Relationsmarknadsföring - Att etablera, utveckla och bibehålla gynnsamma relationer mellan 

företag och konsumenter Jones et. al (2015). 

 

Digital marknadsföring - Ett tillvägagångssätt där företag använder digital teknik för att 

integrera med och nå ut till, samt värva och behålla, kunder (Ghotbifar, Marjani, Ramazami 

2017).  

 

Sociala medier - Är enligt Ghotbifar, Mirjani och Ramazani (2017) till exempel Facebook, 

Twitter och Linkedin. Det är i tillägg, enligt Kilgour, Sasser och Larke (2015), en källa till 

information, en marknadsföringskanal och en kommunikationskanal. 

 

CRM-System - Customer relationship management. Rasul (2017) beskriver begreppet som ett 

system som undersöker kunders rörelse på en hemsida, samt lagrar personlig information om 

kunden 

 

Digitala kanaler - Kanaler via internet där företag eller kunder kan kommunicera via 

envägskommunikation eller tvåvägskommunikation. (Taiminen och Karjaluoto 2015) 

 

4P- Är en marknadsföringsmix som står för pris, produkt, lats och påverkan (Grönroos 1996). 

 

B2B - Business to business (Karjaluoto, Mustonen och Ulkuniemi 2015). Innefattar de 

aktiviteter som sker mellan företag och företag. 

 

B2C - Business to consumer (Karjaluoto, Mustonen och Ulkuniemi 2015. Innefattar de 

aktiviteter som sker mellan företag och slutkund. 

 

Tillit - En stark tro i reliabiliteten, sanningen eller förmågan i någon eller något. (Oxford 

2017). 
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1 Inledning 
 

Introduktion: Här presenteras bakgrunden till studien som vidare följs av en 

problemdiskussion samt en problemdefinition. Därefter presenteras studiens syfte och 

frågeställningar som ligger till grund för arbetet. Utifrån fallföretaget Xtended Business & 

Event diskuteras problem och möjlig implementering av relationsmarknadsföring i företagets  

digitala kanaler.   

 

1.1 Bakgrund 

 

”Relationship marketing is the biggest paradigmatic shift marketing theory and 

practice has seen during the last 50 years. It is taking marketing thought back to its 

roots.” 

                                                                                (Grönroos 1996) 

 

Under vår utbildning inom Event Management har vi kommit till insikt att nyckeln till framgång 

ofta handlar om personlig kontakt samt vårdandet av relationer. Grönroos (2004) förklarar att 

relationsmarknadsföring är den relation mellan två parter som skapar extra värde, både för 

företaget och för kunden, alltså ett värde utöver de varor eller tjänster som utbyts. I denna studie  

har vi därför valt att undersöka ämnet relationsmarknadsföring. Vi har alla i gruppen upplevt  

situationer där företag har använt sig av vad vi anser är bra relationsmarknadsföring. Ett 

exempel är när företag rekommenderar produkter som är baserade på vad kunden tidigare har 

köpt eller när det skickas ut individanpassade mail. Vi uppfattar det som att både produktföretag 

och tjänsteföretag använder sig till stor del av relationsmarknadsföring men att det 

sällananvänds eller är vagt beforskat bland eventbyråer. Vi började därför intressera oss för hur  

företag inom eventbranschen kan implementera relationsmarknadsföring i sin digitala 

marknadsföring och vilka fördelar det kan ge. En av oss i gruppen hade sedan tidigare kontakt 

med företaget Xtended Business & Event och företaget efterfrågade då hjälp kring utvecklandet 

av sin digitala marknadsföring. 

 

Definitionen av begreppet relationsmarknadsföring varierar mellan olika författare och är enligt 

hemsidan Expowera.se (2017) inte en ny företeelse. Redan under den första halvan av 1900-

talet hade begreppet stor betydelse för exempelvis den lokale handlaren där 

relationsmarknadsföring stod till grund för verksamheten. Handlaren visste att den ena kunden 

alltid ville ha sitt kött skuret i tjocka skivor, och att den andra alltid ville ha de tunt skurna. 

Genom sin relation med varje kund visste handlaren vad som föredrogs, och anpassade därmed 

sortimentet utefter detta. Många företag började sedan växa och på mitten av 1900-talet började 

massproduktionen av varor och kunderna fick då nöja sig med att köpa det som erbjöds 

(Expowera 2017). 

 

Grönroos (1996) anser att produkter och tjänster nu finns i överflöd, vilket ger alla kunder 

möjligheten att få sina önskemål tillfredsställda. Fokus har lagts på att bli mer kundorienterade 

och marknadsföringens tyngd läggs idag på relationer enligt författaren. Vidare skrivs att 

relationsmarknadsföring alltså har inneburit ett paradigmskifte inom marknadsföring. Selligent 

(2016) menar att företag genom att skapa goda relationer via marknadsföringen kan öppna upp 

en hel värld av möjligheter. 
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Enligt hemsidan Idé och information (ioi.se 2013) är relationsmarknadsföring idag en 

affärsstrategi där kunden sätts i fokus för att bygga starka relationer. Det innebär att lyssna på 

kunden och att kunna ge skräddarsydda erbjudanden, skriver idé och information (2013). Det 

kan exempelvis ske genom att låta kunden vara delaktig i produktutvecklingen enligt hemsidan. 

Expowera (2017) skriver även att den digitala revolutionen har skapat nya beteenden och 

därmed nya utmaningar för företagen. Det har resulterat i att kunderna har fått större makt och 

företagen har fått nya marknadsföringskanaler via internet enligt hemsidan. 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

1.2.1 Relationsmarknadsföring - ett paradigmskifte 

 

Grönroos (1996) anser att det sedan 1960-talet varit marknadsmixen och dess 4P (pris, produkt, 

plats och påverkan) som dominerat i litteratur om utförandet av marknadsföring. Catoiu och 

Tichindelean (2012) skriver vidare att det på 80-talet sedan skedde ett skifte i sättet att se på 

marknadsföring och att relationen med kunden då började bli allt viktigare. Detta resulterade 

enligt författarna i en övergång från traditionell marknadsföring med marknadsmixens 4P och 

över till relationsmarknadsföring. Catoiu och Tichindelean (2012) beskriver vidare att 

företagens sätt att se på sina kunder därmed ändrades, att relationsmarknadsföring är baserat på 

en helt annan filosofi än den traditionella marknadsföringen.  Grönroos (1996) berättar att 

relationsmarknadsföring började användas som term på sent 80-tal. Grönroos (1997) anser 

vidare att samhället är ett nätverk, inom vilket vi interagerar och utan dessa blir vi isolerade. 

Forskaren anser därför att marknadsföring är en del av vårt nätverk av relationer. 

 
Ett måste inom relationsmarknadsföring är enligt Grönroos (1996) att företaget känner till 

kundens långsiktiga behov och önskemål, samt kan erbjuda ett extra värde. Författaren anser 

även att kunder inte bara kräver produkter eller tjänster och all service som hör därtill, utan 

även att det utförs på ett trovärdigt och vänligt sätt. Att lyckas kombinera detta ger enligt 

Grönroos (1996) kunden en känsla av en fördel och det medför att de stannar kvar enligt 

författaren. Grönroos (1997) påstår att ett vanligt misstag är att inte förstå det filosofiska skifte 

som relationsmarknadsföring genomgått. Företag måste inse att detta är ett paradigmskifte, inte 

bara en marknadsföringsmodell. Det är alltså inte bara en modell eller del i en marknadsplan 

utan ett nytt sätt att tänka hävdar Grönroos (1997). 

 

1.2.2  Gapet i forskningen 

 

Enligt författaren Ghani et al. (2016) har litteraturen som finns tillgänglig om forskning på 

relationsmarknadsföring hittills mest fokuserat på implementering av relationsmarknadsföring 

inom industriella organisationer. Vidare skriver forskarna att det gjorts få empiriska studier 

inom ämnet när det gäller hur det praktiseras av tjänsteföretag. Fortsättningsvis anser Ghani et 

al. (2016) att tidigare studier visar att relationsmarknadsföring för med sig många positiva 

effekter. Dock anser forskarna att de empiriska resultat som redovisats fortfarande är osäkra 

och tvetydiga. Andra studier har nämligen visat att relationsmarknadsföring i vissa situationer 

kan ha en negativ inverkan på utförandet enligt forskarna. Vissa dimensioner av 

relationsmarknadsföring påverkar, och andra inte (Ghani et. al 2016). I en studie av Parry och  

Westhead (2017) skriver författarna att få empiriska studier har gjorts gällande hur  



 

- 4 - 

 

relationsmarknadsföring via små och medelstora företag fungerar trots att det finns bevis som 

visar små och medelstora företag kan ta sig an relationsmarknadsföring på ett lyckat sätt. 

 

Enligt författarna Ghotbifar, Marjani och Ramazani (2017) har det genom den digitala eran 

skett en omfattande utveckling av kommunikation och marknadsföring. Företag försöker idag 

utnyttja digitala marknadsföringskanaler för att skapa service som ökar deras kunders 

tillfredsställelse, men författarna (Ghotbifar, Marjani och Ramazani 2017) anser att det finns 

ett kunskapsglapp inom hur digital marknadsföring skall praktiseras. Enligt Samanta och 

Danson (2014) har utvecklingen av internet skapat oerhörda möjligheter för business to 

business(B2B)-företag att utveckla den digitala marknadsföringen, däribland utvecklandet av 

elektroniska relationer. Dock har det enligt forskarna gjorts få undersökningar inom ämnet 

elektroniska relationer bland B2B-företag samt vad som påverkar dem. Wang, Bian, Deng, 

Sheng, & Tao (2016) skriver att relationsmarknadsföring används mycket inom endast 

internetbaserade företag där företag måste skapa en relation med kunderna utan att träffa kunder 

rent fysiskt. Det läggs alltså stor vikt vid relationsmarknadsföring på internet för dessa typer av 

företag då det ökar tilliten till företaget (Wang, Bian, Deng, Sheng, & Tao 2016). Detta visar 

på att relationsmarknadsföring bör tas i beaktning även i andra branscher genom att det ökar 

kundens tillit till företaget. 

 

Inom exempelvis mäklarbranschen används begreppet relationsmarknadsföring från början till 

slut. Författarna Tsung-Ju, Yi-Chen & Ching-Sung (2016) diskuterar hur kundens lojalitet och 

kundnöjdhet påverkas av att skapa en relation.  Kommunikation är den viktigaste byggstenen  

inom mäklarbranschen och bör vara minst lika viktigt inom andra branscher då företag skapar 

ett värde för kunden som är mer än det de faktiskt köper, enligt författarna. I en studie från Tan 

och Dwyer (2014) skriver författarna att internet inom turism- och hotellbranschen har ändrat 

sättet att jobba med traditionella marknadsföringsmetoder. De 4pna; produkt, pris, plats och 

promotion har anpassats till att fungera inom internet då det är den viktigaste 

informationskanalen i modern tid. Nätbaserat sälj har blivit viktigare och har gett ökade 

möjligheter för relationsmarknadsföring. 

 

Mycket forskning har alltså gjorts inom marknadsföring via digitala kanaler för olika typer av 

organisationer inom produkt- och tjänstesektorn. Författarna Liang och Chen (2008) skriver att  

forskning inom relationsmarknadsföring inom en “offline” kontext finns men att det saknas 

forskning om hur relationsmarknadsföring fungerar i en “online” kontext. Vidare skriver 

författarna att det kan ge positiva fördelar att använda sig av relationsmarknadsföring online 

och att attityden och beteendet från kunderna kan då bli bättre gentemot företaget eller 

tjänsteleverantören (Liang & Cheng 2008). I och med att forskningen är bristfällig kring hur   

relationsmarknadsföring fungerar online samt inom vår valda bransch (eventbranschen) ser vi 

att det är ett kunskapsglapp i hur en eventbyrå kan använda sig utav relationsmarknadsföring 

online. 

 

Enligt Samanta och Danson (2014) har utvecklingen av internet skapat oerhörda möjligheter 

för B2B-företag att utveckla den digitala marknadsföringen, däribland utvecklandet av 

elektroniska relationer. Dock har det enligt forskarna gjorts få undersökningar inom ämnet 

elektroniska relationer bland B2B-företag samt vad som påverkar dem. 
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1.2.3  Åtskilliga definitioner av begreppet 

 

Det finns många olika definitioner av relationsmarknadsföring och så ska det vara vid 

hanteringen av ett sådant extremt komplext fenomen skriver Gummesson (2017). Begreppet 

kan alltså än idag definieras på olika sätt och enligt Chakiso (2015) gör detta att det finns spridda 

åsikter om vad relationsmarknadsföring faktiskt innebär. En del definitioner påstår att det 

handlar om att skapa och upprätthålla relationer medan andra definierar 

relationsmarknadsföring som en strategi som endast fokuserar på att upprätthålla redan 

existerande relationer, vilket skapar ett problem enligt Chakiso (2015). Författaren anser vidare 

att detta resulterar i att personer som inte är väl inlästa på området kan uppfatta 

relationsmarknadsföring som endast ett tillvägagångssätt för att behålla sina kunder, men målet 

är långt ifrån endast det (Chakiso 2015). 

 
I vissa fall kommer kritiken mot relationsmarknadsföring inte från forskare utan från kunderna 

själva, detta visar en studie skriven av Jones et al. (2015). I studien resonerar forskarna kring  

kundernas attityd gentemot relationsmarknadsföring och konstaterar att företag tror att 

kunderna är intresserade av att involveras i någon typ av relation med företaget, vilket visade 

sig inte alltid vara korrekt. I studien, som gjordes i södra USA, uppdagades att kunder skapade 

relationer med företag även om de hävdade att de inte ville skapa någon relation, vilket visar 

på att det ofta sker undermedvetet enligt Jones et al. (2015). Med denna kunskap visar deras 

forskning att kunderna bör segmenteras utefter vilka som är intresserade utav en relation och 

inte. Detta anser Jones et al. (2015) är svårt och företag väljer ofta att ignorera kunder som inte 

är villiga att påbörja en relation, vilket resulterar i att företaget kan tappa kunder. Studien hävdar 

dock att det behövs mer forskning inom ämnet och i en annan kontext för att kunna utveckla 

hypotesen vidare. 

 

1.2.4 Digitalisering av relationsmarknadsföring 
 

Luidi och Mihai (2011) anser att det har skapats förutsättningar för relationsmarknadsföring 

inom den ekonomiska digitaliseringen som teori och utförande av modern marknadsföring. 

Baltes (2015) stärker detta genom att hävda att den digitala utvecklingen är en av de faktorer  

som har ändrat det traditionella sättet att marknadsföra sig på till att mer innefatta digital 

marknadsföring. Ghotbifar, Marjani och Ramazani (2017) diskuterar dock att företag 

oftasaknar de färdigheter som krävs för att använda sig av digitala verktyg på ett effektivt sätt, 

vilket alltså enligt författarna är någonting som skapar problem hos företagen. Författarna 

Ghotbifar, Marjani och Ramazani (2017) anser vidare att interaktion och relation med kunder 

är en av de viktigaste kunskapsglappen inom digital marknadsföring inom 

kommunikationsbranschen. Författarna fortsätter med att hävda att kunskapsglappen är bland 

annat bristen på kommunikationsfärdigheter, bristen på starka relationer med kunder, brist på 

färdighet att kommunicera med kunderna, brist på struktur och kunskap om kundrelationer, 

brist på integrerad strategi, brist på verktyg för att mäta vinsten av digital marknadsföring samt 

låg efterfrågad kunskap om utveckling av hemsidan. Karjaluoto, Mustonen och Ulkuniemi 

(2015) menar i sin studie att hur företag använder sina digitala kommunikationskanaler samt 

hur användandet av dessa kanaler påverkar relationen mellan köpare och säljare är någonting 

som tidigare studier har belyst som problem men som kräver vidare forskning. 

 

Baltes (2015) anser att företag behöver ändra marknadsföringsstrategi för att fortsätta kunna 

vara konkurrenskraftiga in i den digitala eran. Baltes (2016) skriver även i en senare studie att  

specialister inom digital marknadsföring hävdar att CRM-system (Customer Relationship  
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Management System) är essentiellt för den digitala marknadsföringsstrategin då det lockar och 

kvarhåller kunder. Trots detta är det enligt författaren många företag som inte använder sig av 

CRM-system. 

 

1.2.5 Relationsmarknadsföring som strategi 

 
Relationsmarknadsföring handlar enligt Gummesson (2004) inte bara om relationen mellan 

leverantör och kund, utan innefattar även samhället, marknaden och interna relationer. Det kan 

därför ses som ett nätverk av relationer hävdar författaren. Vidare skrivs att det här sker 

interaktion, och att det är viktigt att inte bara se till relationer i sin marknadsföring utan även 

inom företagets plan i sin helhet (Gummesson 2004). Författaren Grönroos (1996) hävdar att 

det krävs kompetens och resurser för att kunna övergå till en relationsmarknadsförings strategi. 

Forskaren anser att kontakten med kunderna är avgörande för att bygga relationer, samt att det 

finns fyra faktorer som måste övervägas gällande kundvård; teknologi, tid, personal och 

kunskap. Alla företag, oavsett marknad, kan gynnas av relationsmarknadsföring enligt 

Grönroos (1996) som även anser att i vissa situationer, exempelvis business to business (B2B), 

är relationsmarknadsföring lättare att implementera. I situationen då studien gjordes var 

relationsmarknadsföring enligt Grönroos (1996) nödvändigt för att överleva på marknaden. 

Grönroos (2004) hävdar att både företagsmarknaden och konsumentmarknaden gynnas av att 

fostra relationer som sedan leder till långa och pålitliga relationer. Vidare skriver författaren att 

kunder inte bara kräver den huvudsakliga tjänsten eller produkten, de kräver en helhet som 

innefattar leverans, installation, reparation, underhåll och uppdateringar om nya lösningar för 

att relationen ska hålla. Detta och mycket mer förväntas samtidigt som det görs på ett  

tillförlitligt och vänligt sätt hävdar Grönroos (2004). Vidare skriver författaren att det ofta är  

brister i dessa saker runt omkring, och inte själva produkten, som leder till att kunden blir 

missnöjd och inte vill skapa en relation. Att konkurrera med service är svaret på hur ett företag 

lyckas enligt Grönroos (2004). I en senare studie från Grönroos och Gummerus (2014) hävdar 

författarna att det krävs att hela tänket i organisationen ändras för att lyckas med 

implementeringen av relationsmarknadsföring. Keinänen och Kuivalainen 2015 menar att 

många B2B-(business to business)företag har börjat utforska hur sociala medier kan användas 

i företagets marknadsföring som ett verktyg för att hantera kundrelationer. Dock är studier kring 

ämnet fortfarande mycket limiterat, speciellt forskning om hur det uppfattas ur kundernas 

perspektiv (Keinänen och Kuivalainen 2015) 

1.2.6 Relationsmarknadsföring i praktiken 

 

Gummesson (1997) anser att även om relationsmarknadsföring existerar i praktiken så kan 

medvetenheten för företag ökas genom att det belyses mer akademiskt. Författaren skriver att 

det kan leda till ökad kunskap om tillvägagångssätt, tankesätt och ett mer systematiskt sätt att 

lösa svårigheter inom relationer på. Ett paradigmskifte kräver enligt Gummesson (2017) inte  

bara nya sätt att tänka, utan även nya sätt att praktiskt utföra saker och ting på och det kräver 

nya tekniker och metoder grundad i vetenskap. Vidare skriver Gummesson (2017) att problemet 

här är att kunskap ses som någonting som utvecklas stegvis, baserat på tidigare kunskap. I sin 

studie skriver författaren även att det finns ett gap mellan fenomenet relationsmarknadsföring 

och hur termen sedan används. 

 
Forskaren Gummesson (1997) menar att det också kan finnas ett gap mellan traditionell  
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marknadsföring och relationsmarknadsföring om företag inte lär sig att applicera det nya på det 

gamla. Författaren hävdar att det krävs mer innovativa tillvägagångssätt vid forskandet kring  

marknadsföring och menar att lyckad forskning kommer ur kvalitativa undersökningar, snarare 

än kvantitativa. Kvalitativa undersökningar beskriver enligt Gummesson (1997) ofta 

fundamentalistiska och ingående sätt att se på verkligheten. 

 

1.2.7 Problemdefinition 

 

I dagens digitaliserade samhälle är marknadsföring via internet nästan oundvikligt och 

relationsmarknadsföring samt digitala kanaler bör därför sammankopplas för att uppnå bästa 

resultat.  Mycket forskning har alltså gjorts kring relationsmarknadsföring inom produkt och 

tjänsteföretag men enligt insamlad teori kan vi se att det finns ett kunskapsglapp i empiriska 

studier hur en eventbyrå arbetar med just relationsmarknadsföring, samt om och hur det kan 

nyttjas via digitala kanaler. Studien grundar sig därför i ett kontextuellt problem där tidigare 

forskning visar att det finns få empiriska studier kring hur relationsmarknadsföring kan 

praktiseras inom eventbranschen. Vi instämmer i att det finns ett gap i forskningen då det varit 

problematiskt att söka efter detta i befintlig litteratur.  

 

Vi vill därför undersöka hur relationsmarknadsföring kan implementeras i en eventbyrås 

digitala kanaler för att attrahera och vårda relationerna med sina kunder. 

Relationsmarknadsföring som begrepp har många olika definitioner och är inget entydigt 

begrepp, dock är många författare eniga om att relationsmarknadsföring handlar om att etablera, 

utveckla och bibehålla gynnsamma relationer mellan företag och konsumenter. Då detta 

begrepp är komplext har vi i studien valt att utgå från denna definition. Undersökningen görs 

utifrån fallföretagets egna erfarenheter samt utifrån nuvarande och potentiella kunders 

upplevelse av relationsmarknadsföring för att få en helhet kring hur relationsmarknadsföring 

kan användas via deras digitala kanaler. Vi undersöker även om det anses vara fördelaktigt att 

använda sig av vilket leder fram till syftet med studien samt dess frågeställningar. 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka hur relationsmarknadsföring kan användas för att utveckla 

och implementera fallföretaget Xtended Business & Events marknadsföring via digitala 

kanaler. Studien undersöker även vilka fördelar som fallföretaget kan erhålla genom att använda 

relationsmarknadsföring via digitala kanaler. 

 

1.4 Frågeställningar  

 

 Hur kan fallföretaget använda sig av relationsmarknadsföring för att utveckla och 

implementera sin marknadsföring via digitala kanaler? 
 Vilka fördelar kan fallföretaget erhålla genom att använda sig av  

relationsmarknadsföring via digitala kanaler? 
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1.5 Avgränsningar  

 

 Det existerar flera olika definitioner av begreppet relationsmarknadsföring och studien 

har därför utgått från en av dessa definitioner som beskrivits ovan. 

 Studien är fokuserad på ett fallföretag inom eventbranschen samt befintliga och 

potentiella kunder till fallföretaget. 

 Studien är genomförd i Sverige och studerar därför svenska företag.  

 De potentiella kunderna är medelstora till stora företag då förutsättningarna var att 

företagen skulle ha råd att anställa en eventbyrå. 



 

2 Teoretisk referensram  
 

Introduktion: I teorin presenteras forskning som är relevant för studien. Begreppet  

relationsmarknadsföring tas upp i stort för att sedan smalnas ner utifrån vårt syfte. Olika  

forskare tar upp teorier kring ämnet, samt olika beskrivningar kring relationsmarknadsföring  

samt utvecklingen som skett inom digitala kanaler. 
 

“Marketing is interaction in networks of relationships”  

                                                            (Gummesson 1983) 

 

2.1 Relationsmarknadsföring 

 

Relationsmarknadsföring har enligt flera studier visat att det genererar starka kundrelationer 

som ökar kundlojalitet och företagets vinster (Beatty, Mayer, Coleman, Reynolds & Lee 1996; 

Bolton, Lemo, & Verhoef 2002; Liang, & Wen-Hung, 2006; Morgan och Hunt 1994; Palmatier, 

Dant, Grewal & Evans 2006).  

 

Enligt författarna Ghani et. al (2016) har företag över tid gått från att ha en produktorienterad 

filosofi till att vara mer säljorienterade. Detta efterföljdes av ett större fokus på marknadsföring, 

som sedan leddes fram till en inriktning på relationsmarknadsföring enligt författarna. 

Forskaren Jones et. al (2015) skriver i en artikel att relationsmarknadsföring handlar om att 

etablera, utveckla och bibehålla gynnsamma relationer mellan företag och konsumenter och att 

detta är viktigt för att på lång sikt nå konkurrensfördelar. Vidare beskriver studien att det inom  

B2B (business to business)-branschen kan innebära aktiviteter som till exempel kundklubbar, 

att kommunicera med kunderna via mail eller telefon eller att träna sin servicepersonal i att 

utveckla den personliga relationen med kunderna. 

 

Relationsmarknadsföring har länge varit ett brett begrepp och Gummesson (1994) anser att 

relationsmarknadsföring är marknadsföring baserat på relationer, nätverk och 

interaktion.Författaren Hashem (2012) talar i sin tur om att det finns fyra nyckeldimensioner 

som behöver uppnås för att nå lyckad relationsmarknadsföring, dessa är; tillit, engagemang, 

skapandet av sociala band och kommunikation. Detta betyder enligt författaren att man litar på 

en utbytespartner, vilket är viktigt för att skapa långvariga relationer. Tillit är enligt Oxford 

engelska lexikon “en stark tro i reliabiliteten, sanningen eller förmågan i någon eller något” 

(Oxford 2017). Sociala band kontrollerar bandet mellan en kund och ett företag, vilket formar 

relationen och tilliten till företaget.Kommunikation är en viktig komponent både internt i 

företaget samt med kunderna, man skapar en förståelse och formar tilliten. Alla fyra nyckel 

dimensionerna går alltså hand i hand för att skapa lyckad relationsmarknadsföring Hashem 

(2012). Hunt, Arnett, och Madhavaram, (2006) diskuterar i sin avhandling kring kundens 

förväntningar. Författarna konstaterar först och främst att värdet det ger kunden att inleda en 

relation ska vara högre än kostnaderna som uppstår, och att en viktig faktor är att skapa en tillit 

med kunden samt att identifiera fördelarna med att starta en relation. Kunder är även mer villiga 

att skapa en relation med ett företag som delar samma värderingar, enligt författarna. Därför är 

det viktigt att företaget kommunicerar vad de faktiskt står för (Hunt, Arnett & Madhavaram 

2006). Författarna Catoiu och Tichindelean (2012) anser att relationsmarknadsföring kan ses 

som ett paradigmskifte inom marknadsföring och något som har varit avgörande för hur vi idag 

http://search.proquest.com.lib.costello.pub.hb.se/abicomplete/indexinglinkhandler/sng/au/Catoiu,+Iacob/$N?accountid=9670
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ser på begreppet. Författarna skriver att enligt detta paradigm handlar det inte längre om att 

generera avskilda och spontana transaktioner, utan mer om att skapa, bibehålla och utveckla 

varaktiga och lönsamma kundrelationer vilket då kan ske genom relationsmarknadsföring 

(Catoiu och Tichindelean 2012). 

 

Enligt tidigare forskning som Grönroos (1997) har gjort kring just relationsmarknadsföring 

skriver författaren att begreppet snabbt kommer att fortsätta utvecklas i framtiden och det 

kommer resultera i att företag på ett nytt sätt kommer kunna hantera marknadsföringsproblem. 

Begreppet var under den studien fortfarande relativt ny men Grönroos (1997) ansåg vidare att 

allt fler skulle forska kring ämnet och att utveckling skulle ske kontinuerligt och snabbt. 

 

2.1.1 Fördelar med relationsmarknadsföring 

 

Chakiso (2015) anser också att för att ett företag ska kunna bli konkurrenskraftigt och lönsamt 

krävs det att de skaffar sig och behåller sina lönsamma kunder. Rasul (2017) anser att 

relationsmarknadsföring kan skapa långsiktiga konkurrensfördelar för företag genom 

långvariga relationer. Detta är enligt Chakiso (2015) definitivt någonting som kan åstadkommas 

vid i huvudsak relationsmarknadsföring. Vidare anser Chakiso (2015) att begreppet baseras på 

två argument enligt studien; det är fem till tio gånger dyrare att vinna nya kunder än att behålla 

de man redan har, och ju längre företaget bibehåller en relation med kunden desto lönsammare 

blir relationen för företaget. Författaren anser därför att relationsmarknadsföring är ett sätt att  

göra affärer på som innebär att företaget försöker att behålla och förbättra sin befintlig 

kundrelation samt att kunderna står för företagets lönsamhet och framtid och att skapa lojala 

kunder är kärnan i varje företag.  

 
Chakiso (2015) anser att många är eniga om att relationsmarknadsföring bidrar till kundlojalitet, 

och att bibehålla kunder genom att skapa relationer är därför avgörande för att få 

konkurrensfördelar genom att kundnöjdheten ökar och bidrar till att kunden återkommer på 

nytt. Parry och Westhead (2017) skriver att relationsmarknadsföring kan för säljaren bidra till 

ökad förståelse för kunderna och att relationsmarknadsföring kan bidra till ökad tillit mellan 

säljare och köpare, samt ge ökad kundnöjdhet. Vidare skriver författarna att kunder kan få 

fördelar av relationsmarknadsföring, så som minskad ångest och trygghet i vad de kommer att 

få av säljaren, samt emotionella och sociala fördelar och individanpassad service. Forskaren 

Rasul (2017) anser vidare att det kan ge företag förmågan att stärka banden till kunderna genom 

att få kunskap om kundernas individuella behov exempelvis att utveckla ett CRM system som 

undersöker kundernas rörelse på en hemsida samt mer personlig information om kunden. 

Författaren Rasul (2017) menar att ändamålsenlig marknadsföring för varje kund resulterar i 

lyckad marknadsföring och kan ge företag möjlighet att öka sin vinst.  

 

Enligt Samanta och Danson (2014) Internetbaserad marknadsföring inom B2B-företag har fått 

stor uppmärksamhet och klassats som en av nycklarna för att för företag skapa 

konkurrensfördelar. Det möjliggör för företag att utveckla relationen med bland annat kunder, 

anställda och leverantörer. Utvecklandet av personaliserade relationer är en viktig aspekt av  

marknadsföringen då det tenderar att vara hållbar på sikt. 

 

 

 

http://search.proquest.com.lib.costello.pub.hb.se/abicomplete/indexinglinkhandler/sng/au/Catoiu,+Iacob/$N?accountid=9670
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2.1.2 Förutsättningar för relationsmarknadsföring 

 

Grönroos (1996) skriver att det inte bara är de traditionella faktorerna så som marknadsföring, 

prissättning och försäljning som spelar roll för att bygga relationer. Författaren anser att 

kontakten med kunderna är minst lika avgörande vid etablerandet av relationer. Exempel på 

detta skriver författaren kan vara kundservice, fakturering, klagomålshantering och liknande 

aktiviteter. Vidare menar Grönroos (1996) att personerna som ingår i dessa aktiviteter oftast  

inte sitter på marknadsavdelningen, men att de är minst lika viktiga vid marknadsföring. Detta  

poängteras även i en senare studie av Sheth (2017) där författaren skriver att för att det krävs  

att företaget samarbetar både internt och externt för att kunna skapa värde för slutkunden. 

Författaren anser därmed att det traditionella angreppssättet för relationsmarknadsföring, där 

det oftast är en key-account manager och kundsupport som talar med kunden, övergår till att  

inkludera alla funktioner inom företaget. Dessa funktioner kan vara ekonomiavdelning, IT, HR 

och liknande skriver Sheth (2017).  

 

I en studie från Grönroos och Gummerus (2014) hävdar forskarna att det krävs att hela tänket i 

organisationen ändras för att lyckas med implementeringen av relationsmarknadsföring. 

Grönroos (1996) skriver även att det för etablera kundvård krävs att följande faktorer övervägs: 

teknologi, tid, personal och kunskap. Jackson och Ahuja (2016) framför i sin studie att dagens  

marknadsföring kräver ett mer strukturerat sätt att hantera företagets kunder. Varje kund har  

enligt författarna en unik personlighet och relationen till varumärket influerar köpbeteendet. 

 

Lagrosen (2005) hävdar att vårdandet av kundrelationer är extra viktigt inom serviceföretag på 

grund av hur integrationen ser ut mellan företag och kund ser ut. Företagen behöver ständigt 

skapa extra värde för kunderna utöver kärnerbjudandet för att skapa konkurrensfördelar. 

 

2.1.3 Implementering av relationsmarknadsföring 

Enligt Jackson och Ahuja (2016) kan företag genom att segmentera och profilera kunderna styra 

deras beteende och även hur kunden interagerar med företaget genom digitala kanaler. Studien 

av Jackson och Ahuja (2016) hävdar att smarta marknadsförare samlar in kundinformation för 

att kunna skapa passande grupper att rikta sig till. Grönroos (1996) diskuterar i en artikel om 

tre taktiska element av en relationsmarknadsföringsstrategi. Dessa tre element består av; att 

söka direktkontakt med kunderna, bygga en databas samt att utveckla ett kundorienterat 

servicesystem.  

 

Första elementet, att söka direktkontakt med kunderna, krävs för att företaget ska lära känna  

sina kunder. Detta då relationsmarknadsföring bygger på en samverkan av tilltro mellan kunden 

och företaget, skriver författaren. I studien påpekar Grönroos (1996) att företag bör skapa 

system som kan ge företaget information om vilka kunder är så att företaget kan utforma 

marknadsföringen så relationsorienterat som möjligt. Författaren anser att det idag finns 

moderna informationssystem som kan hjälpa företaget med att rikta sin marknadsföring till en 

specifik kund så att denna kund ser att företaget uppmärksammar kunden. Vidare skriver 

Grönroos (1996) att det kostar för mycket och ger för lite med envägskommunikation och anser 

att man bör rikta kommunikationen mot mer eller mindre kända kunder så att en dialog kan 

startas. 

 

Grönroos (1996) nästa taktiska element handlar om att bygga en databas och anser att om ett  

företag vill jobba med relationsmarknadsföring måste en databas skapas som innehåller 

information om kunderna. Vidare skriver författaren att traditionellt sätt så används 



 

 - 12 - 

marknadsföring med lite och ofullständig information om kunder och då går det inte att arbeta 

med relationsmarknadsföring full ut. Grönroos (1996) anser att information om kunderna 

resulterar i att interaktionen med kunden går bra, samt att en bra databas kan vara en effektiv  

support för nya produktförslag. 
  
Det sista taktiska elementet (Grönroos 1996) är vikten av att utveckla ett kundorienterat 

servicesystem. Detta betyder enligt författaren att företaget måste definiera sig som ett 

tjänsteföretag och att samtliga på företaget måste förstå innebörden av service management. 

Vidare skrivs att service-systemen på företaget måste vara designade utifrån ett kundservice 

perspektiv och inte från ett produktorienterat perspektiv. Grönroos (1996) anser att det är i stor   
del de anställdas attityder, engagemang och prestation som avgör om företaget lyckas med 

relationsmarknadsföring. Om de inte är engagerade i sin roll som deltidsmarknadsförare och 

inte motiverade att jobba kundorienterat fallerar strategin anser Grönroos (1996). 

 

2.2 Digitaliserad marknadsföring 

 

“Social media has changed the name of the game for businesses when it comes to 

marketing their products and services.”  

                                                                                         (Alharbie 2015) 

2.2.1 Vikten av digitala kanaler 

 

Digitala kanaler definieras enligt Taiminen och Karjaluoto (2015) som kanaler på internet där 

företag eller kunder kan kommunicera via envägskommunikation eller tvåvägskommunikation. 

Den digitala utvecklingen av kommunikationskanaler har enligt Ghotbifar, Marjani och 

Ramazani (2017) haft oerhört stor påverkan på marknadsförings- och 

kommunikationsbranschen. Det är därför enligt författarna av högsta vikt att förstå digital 

marknadsföring, som av författaren definieras som ett sätt att använda digital teknik för att 

integrera och nå ut till kunder för att förvärva och behålla kunder. Författarna Ghotbifar, 

Marjani och Ramazani (2017) beskriver vidare att det i en studie fastställts att det krävs 

färdighet och kunskap om marknadsföring via internet samt CRM (customer relationship 

management) för att lyckas med modern marknadsföring. Taiminen och Karjaluoto (2015) 

skriver i sin studie att digitalisering idag formar interaktionen mellan företag och kund. 

Författarna anser vidare att digitala kanaler blir allt viktigare och att sättet som information 

kommuniceras ut till potentiella kunder bör genomarbetas noga. Den digitala utvecklingen har 

enligt Ghotbifar, Marjani och Ramazani (2017) underlättat kommunikationen med kunderna 

genom sociala nätverk på ett sätt som har gjort det enklare för företagen att få feedback och 

därigenom erbjuda skräddarsydda lösningar.Många företag har enligt Taiminen och Karjaluoto 

(2015) på senare tid därför insett digitala kanalers påverkan på kundernas köpbeteende och 

köper sig därför en plats högt upp på Google´s förstasida så att sökningar på specifika ord 

kopplas till företaget. 

 

Alharbie (2015) skriver att syftet med att finnas till på olika digitala kanaler är att skapa en 

långvarig relation med kunderna och att lättare kunna kommunicera med företaget utan att 

mycket ansträngning krävs. Då kunder efterfrågar allt mer personlig kontakt blir det enligt 

författaren vanligare att de digitala kanalerna designas utifrån detta. Alharbie (2015) menar att 

genom att personalisera bilden av företaget stärks lojaliteten och kundrelationen genom denna 

typ av relationsmarknadsföring. Taiminen och Karjaluoto (2015) anser att kunderna förväntar 

sig riktig information genererad av konversationer kring varumärket och att företagen inte bara 
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är fokuserade på att sälja. Att skapa en varumärkesstory och att skapa relationer med sina 

kunder har blivit allt viktigare enligt författarna. 

 

2.2.2 Sociala Medier 

 

Sociala medier är enligt Kilgour, Sasser, och Larke (2015) en källa till information, och för 

kunderna är det ett sätt att kommunicera med andra kunder. Alharbie (2015) konstaterar att 

sociala medier har utvecklats oerhört och även skapat möjligheter för mindre företag att 

marknadsföra sig utan större kostnader. Det är inte längre enbart en envägskommunikation med 

kunderna utan även en möjlighet att kommunicera båda vägar med snabb respons enligt 

författaren. Det är alltså en möjlighet att skapa en mycket personligare kontakt med kunderna 

än tidigare enligt Alharbie (2015). Även Kilgour, Sasser, och Larke (2015) anser att sociala 

medier idag ger en möjlighet för ett företag att skapa en personligare relation med kunden vilket 

går hand i hand med begreppet relationsmarknadsföring. Forskning visar enligt Ghotbifar, 

Marjani och Ramazani (2017) att social media, såsom Facebook, Twitter och Linkedin, 

attraherar nya kunder och skapar nya relationer. Keinänen och Kuivalainen (2015) instämmer 

genom att i en studie beskriva att sociala medier används som ett verktyg för att skapa 

kundrelationer. Författarna Keinänen och Kuivalainen (2015) anser vidare att företag kan skapa 

kännedom om varumärket när de engagerar kunderna på sociala medier.  

 

Enligt Även Kilgour, Sasser, och Larke (2015) har förståelsen för den digitala miljön ökat under 

de senaste åren och kunderna har också en tagit mer aktiv roll enligt författarna. Författarna 

pekar vidare på att användandet av markningsföring via sociala medier är att föredra då det ger 

möjlighet att lagra information om användarna, vilket resulterar i att företaget lättare kan rikta 

sig till rätt målgrupp. Alharbie (2015) har genom siffror räknat ut hur mycket sociala medier 

har utvecklats de senaste åren för att visa på vikten av dess betydelse. Bland annat så konstaterar 

forskaren att hela cirka 20 % av jordens befolkning har ett konto på Facebook. Alharbie 

(2015)  anser därför att sociala medier har en oerhörd betydelse för att nå människor runt om i 

världen med en väldigt liten budget. 

 

Wu, Huang, Tsai och Lin (2017) skriver att sociala nätverkssidor har blivit en del av det dagliga 

livet för konsumenter och att dessa är viktiga marknadsföringskanaler för tjänsteföretag. Vidare 

skriver författarna att personer uttrycker sina känslor, bygger relationer, diskuterar upplevelser 

av produkter och påverkar andra som är i deras lista av personer de litar på i sociala 

nätverkssidor. Detta gör enligt Wu, Huang, Tsai & Lin (2017) att fler organisationer använder 

sig av sociala nätverkssidor för att interagera med sina kunder för att öka effekten av sin 

marknadsföring, samt att organisationer kan öka sina intäkter. Det senaste årtiondet har 

utvecklingen inom sociala media-teknologin och populariteten inom sociala medier ökat vilket 

har skapat nya möjligheter för kommunikation och relationsbyggande mellan organisationer 

och kunder enligt Kodish (2015).  

 

Användandet av sociala medier har enligt Keinänen och Kuivalainen, (2015) ökat 

anmärkningsvärt mycket det senaste åren, det är vanligt främst inom B2C-(business to 

consumer) branschen men börjar nu även användas inom B2B (business to business) då företag 

har börjat utforska hur sociala medier kan användas i företagets marknadsföring, enligt 

författarna Keinänen och Kuivalainen, (2015). 
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2.2.3 Hemsida 

 

Jiang, Wang, Tan, och Yu, (2016) hävdar att när företag använder sig av en hemsida för att 

marknadsföra sina produkter visar studier att estetiken på hemsidan spelar större roll än själva 

produktdesignen. Kunden bestämmer enligt forskarna värdet på en produkt utifrån estetiken  

och detta avgör sedan hur kunden uppfattar varumärket i sin helhet.  Voorveld, Neijens och 

Smith (2009) skriver att när kunderna i tillägg kan läsa om företaget samt kommunicera direkt 

till personerna bakom märket gör detta att en hemsida även kan fungera som en plattform för 

att utveckla relationen till framtida och befintliga kunder. Detta baserat på att det sker en 

pågående dialog parterna emellan. Voorveld, Neijens och Smith (2009) anser vidare att det 

finns fyra faktorer som påverkar människors uppfattning om hemsidor: interaktion, 

användbarhet, livlighet (till exempel ljud och film) samt att märket uppfattas likadant i alla 

kanaler. Voorveld, Neijens och Smith (2009) talar då bland annat om att interaktion ökar 

igenkännandet av märket och informationen som står på hemsidan vilket i sin tur gav en positiv 

reaktion. Ju mer det går att involvera kunden desto mer positivt inställda blir de till hemsidan 

och desto större effekt har i sin tur marknadsföringen enligt författarna.   

 

Patsioura, Malama och Vlachopoulou (2011) har gjort en kvalitativ undersökning i Grekland 

på hur kunder uppfattar produktföretagens hemsidor ur ett relationsmarknadsförings- 

perspektiv. Författarna såg att en hemsidas design inverkar på kundernas bild av företaget vilket 

i sin tur gör att deras lojalitet påverkas. Patsioura, Malama och Vlachopoulou (2011) anser dock 

att studien som har gjorts var begränsad då den endast gjordes på grekiska studenter och 

forskarna anser att det behövs mer forskning kring ämnet, dock mot andra företag och 

målgrupper. 

  
CRM-system kan enligt forskaren Baltes (2016) vara ett sätt att locka och bibehålla kunder på 

en hemsida, men trots detta är det många företag som inte använder sig av systemet.  Kunskap 

är en viktig del enligt forskarna Xu och Walton (2005), och genom CRM-system går det enligt 

Baltes (2016) att skapa konkurrensfördelar genom att differentiera sig på marknaden. Vissa 

specialister anser till och med att CRM-system borde vara den femte dimensionen i den kända 

marknadsmixen, och bör därför tas i beaktning enligt Baltes (2016). CRM-system bör tas i 

beaktning när det gäller digital marknadsföring samt relationsmarknadsföring då det används 

främst för att skapa och bibehålla en relation med en kund (Baltes 2016). 
  

2.2.4 Relationsmarknadsföring online  
 

“A brand is a relationship, a brand creates value” 

                                               (Alharbie 2015) 

 

I mängden av sociala medier krävs det stor kreativitet för att nå ut med sin marknadsföring 

menar forskaren Alharbie (2015). Enligt en studie gjord av Simmons, Brychan och Truong 

(2010) är det av största vikt att förstå sin målgrupp vid utvecklandet av online branding, alltså 

enligt Rowley (2004) kundens uppfattning om varumärket online. Tillämpningen av till 

exempel e-mail marknadsföring och hemsidor är viktiga verktyg för att kunna nå ut med digital 

marknadsföring till kunder. Simmons, Brychan och Truong (2010) anser att dessa delar är 

väsentliga när företag vill skapa medvetenhet om varumärket via internet. Målet med 

“branding” är enligt Rowley (2004) att skapa en långsiktig relation med kunden och 

varumärkeslojalitet förklarar författaren. Branding är alltså ett typ av löfte till kunderna enligt 

Rowley (2004) och författaren förklarar vidare att relationsmarknadsföring är en faktor kring 
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varumärkesupplevelsen och genom begreppet “brand” identifieras ett företags tjänst eller 

produkt. Rowley (2004) förklarar också oenigheten kring om begreppet blir viktigare eller 

glöms bort i vår digitala utveckling. Alltså kan det enligt författaren bli en utmaning i vår 

digitaliserade värld att upprätthålla begreppet branding och dess betydelse. 

 

Relationsmarknadsföring har som tidigare tagits upp i studien visat att det genererar starka 

kundrelationer som ökar kundlojalitet och företagets vinster (Beatty, Mayer, Coleman, 

Reynolds & Lee 1996; Bolton, Lemo, & Verhoef 2002; Liang, & Wen-Hung, 2006; Morgan 

och Hunt 1994; Palmatier, Dant, Grewal & Evans 2006) . Dock är nästan alla studier som 

undersöker relationsmarknadsföring undersökta i en “offline” kontext, alltså hur kunder beter  

sig i det verkliga livet utanför internet skriver Liang, Cheng och Wang (2008). Författarna 

skriver att när det gäller en “online” kontext och integrationen av internet med kundlojalitet 

som koncept, är det sällan diskuterat i litteraturen som finns inom relationsmarknadsföring. 

Vidare skriver författarna (Liang, Cheng och Weng 2008) att applicerandet av 

relationsmarknadsföring kan öka positiva attityder hos kunder som är online och förbättra 

kundernas beteende mot företaget eller tjänsteleverantören. Detta skriver författarna är extra 

relevant för de företag som redan är väldigt beroende av sina kundrelationer i “offline” världen. 

Dock ifrågasätter vissa forskare, enligt Liang, Cheng och Weng (2008)  om empirisk kunskap 

från de traditionella marknadsföringsmetoderna kan appliceras på online 

relationsmarknadsföring. 

 

Boateng och Narteh (2016) skriver att flera författare hävdar att det är viktigt att förstå mönstret 

inom kundbeteende i internetbaserade relationer. Detta då kunder spenderar mer och mer tid på 

internet och det är där de flesta av deras preferenser och köpbeslut bestäms av interaktiva 

dialoger. Dock är hur online relationsmarknadsföring fungerar och kundernas beteende det inte 

tillräckligt undersökt i dagens litteratur skriver Boateng och Narteh (2016).  

 
  



 

 - 16 - 

3 Metod 
 

Introduktion: I metodkapitel redogörs olika metodval som gjorts i studien och varför. Utifrån  

frågeställningarna samt syftet med studien diskuteras metod för insamling av data, samt urval 

av respondenter. En reflektion kring studiens trovärdighet tas upp samt det etiska övervägandet 

och avslutas med kritik kring metodvalen som gjorts. 
 

3.1 Val av metod 

 

Studien utgår ifrån en kvalitativ forskningsansats då det är mest lämpligt för att 

besvarauppsatsens frågeställningar. Kvalitativ forskning är enligt Bryman och Bell (2013) mer 

fokuserad på ord än siffror. Vi använde oss utav kvalitativ forskning för att få en mer 

djupgående förståelse av vad fallföretaget behöver för att använda sig av 

relationsmarknadsföring via digitala kanaler. Mer djupgående och reflekterande svar på 

intervjufrågor krävdes för att uppnå studiens resultat då vi ville se hur relationsmarknadsföring 

kunde användas i just deras organisation och vad företaget kan erhålla för fördelar. En kvalitativ 

forskningsansats ansåg vi därmed var mer relevant med tanke på syftet med studien, vilket 

innebar att vi gav respondenterna utrymme för egna reflektioner på ett annat sätt än en 

kvantitativ vilket kommer vara mer relevant utefter våra frågeställningar.  

 

Studien har därtill ett iterativt angreppssätt, alltså ett upprepande tillvägagångssätt i förhållandet 

mellan teori och resultat, vilket i det här fallet innebär att studien har ett induktivt synsätt men 

även innehåller drag av deduktion. Vidare beskrivs iterativ ansats av Bryman och Bell (2013) 

som en metod som används när forskaren samlar in ytterligare information och inbegriper 

tillvägagångssättet att gå fram och tillbaka mellan teori och resultat. Något som författarna 

beskriver att forskaren kan behöva eller vilja göra (Bryman & Bell 2013). Detta angreppssätt 

anser vi var passade för vår studie då vi har lagt till ytterligare forskning för att komplettera den 

teori som har varit studiens utgångspunkt. Anledningen till att ytterligare forskning lades till 

var att det under intervjuerna med fallföretaget samt de externa aktörerna uppdagades ämnen 

som behövde undersökas ytterligare för att ge djupare förståelse kring ämnet och för att sedan 

på ett utförligt sätt kunna analyseras tillsammans med vår insamlade data. Denna process fick 

vara beslutsgrundande gällande vilken teori som användes. 

 

Den kunskapsteoretiska ståndpunkten beskrivs som interpretativ, som enligt Bryman och Bell 

(2013) bygger på att fokusen ligger på att förstå den sociala verkligheten på det sätt som 

deltagarna i en viss miljö uppfattar den. Detta ansågs passande då studien syftar till att studera 

relationsmarknadsföring i den miljö där det används i det verkliga livet. Vi valde därför att 

intervjua respondenterna med öppna och breda frågor på ett sätt som i största möjliga mån 

möjliggjorde att de själva fick berätta om deras uppfattning kring ämnet 

relationsmarknadsföring samt andra närliggande ämnen. samtidigt användes en intervjuguide 

med ämnen för att försäkra att samtalen hölls inom de ramar vi satt upp för studien. Vidare 

beskrivs kvalitativa studier ha ett konstruktionistiskt synsätt sett utifrån den ontologiska 

ståndpunkten. Enligt Bryman och Bell (2013) utgår det synsättet från att sociala företeelser är 

någonting som aktörerna hela tiden skapar, och att kategorier såsom organisation eller kultur 

därmed kan påverkas och styras. Ordning är någonting som arbetas fram och forskaren 

presenterar genom studien en specifik version av den sociala verkligheten (Bryman & Bell 

2013). Interpretativism och konstruktionism är därför ståndpunkterna som används i denna 
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studie då respondenterna själva har fått berätta om sin uppfattning av ämnet i miljön det används 

i. 

 

3.2 Undersökningsdesign 

 

En fallstudiedesign är valet av undersökningsdesign för denna studie. Bryman och Bell (2013) 

beskriver fallstudier som en detaljerad och ingående studie av ett fall. Vi har studerat 

fallföretaget Xtended Business & event utifrån ett relationsmarknadsföringsperspektiv.  Då 

Xtended Business & Event kom till oss och ville ha hjälp med hur de kunde jobba med 

sinadigitala kanaler har vi utgått denna studie helt och hållet med avsikt att applicera det på 

fallföretagets sätt att jobba och deras förutsättningar. Studiens referensram samt vårt insamlade 

material har blivit analyserat med hänsyn till fallföretagets egna förutsättningar och hur de 

skulle kunna jobba med relationsmarknadsföring via digitala kanaler samt vad de kan 

fallföretaget kan få för fördelar. Bryman och Bell (2013) menar att forskningsdesignen 

“fallstudie” beskriver komplexiteten hos det specifika fallet och kan röra sig om till exempel 

studier av en enda organisation, som i den här studien. Att studera en arbetsplats eller 

organisation är det vanligaste tillvägagångssättet och till en fallstudiedesign rekommenderas 

ofta en kvalitativ metod, då detta ger respondenterna utrymme för egna reflektioner och kan 

bidra till ett bättre resultat. Detta då kvalitativa metoder kommer väl till pass vid detaljerad 

undersökning av ett fall enligt författarna Bryman och Bell (2013).  

 

I studien har ett fallföretag studerats för att djupgående kunna undersöka olika aspekter av 

ämnet relationsmarknadsföring och digital marknadsföring. Då vi intervjuat nästan alla (90 %) 

på fallföretaget anser vi att valet av design är en djupgående analys av fallföretaget och kan 

därmed kallas en fallstudie. Vi har även samlat information genom att en i gruppen har en 

djupare förståelse för organisationen och har arbetat på fallföretaget vilket har gett oss tillgång 

till intern information. Informationen vi samlade in var om hur företaget idag arbetar med 

relationsmarknadsföring samt deras tankar kring ämnet. I tillägg har vi även intervjuat 

potentiella kunder för att få en så övergripande bild som möjligt över hur de anser att  företag 

bör arbeta med relationsmarknadsföring. I addition till detta har vi även intervjuat en nuvarande 

kund hos fallföretaget vilket gjorde att vi fick ytterligare förståelse hur fallföretagets 

marknadsföring framställs utifrån och vad som kan förbättras via relationsmarknadsföring. Vi 

har även delvis anpassat frågor utefter respondenten. Dessa tre aspekter gjorde det möjligt att 

på ett överskådligt sätt kunna analysera hur relationsmarknadsföring bör användas för att 

tillfredsställa både företag och kund önskemål. 

 

3.3 Datainsamlingsmetod 

 

Datan som samlats in är både primär och sekundärdata. Sekundärdatan är insamlad via 

vetenskapliga artiklar, litteratur samt webbsidor där liknande forskning har gjorts ur en annan 

synvinkel. Bryman och Bell (2013) beskriver att primärdata innefattar den 24 augusti 

2017förstahandsinformation som i studien samlas in och sedan tolkas. Primärdatan har i denna  

studie samlats in via semi-strukturerade intervjuer samt via telefonintervjuer. I kvalitativ 

forskning är semi-strukturerade intervjuer den form som enligt Bryman och Bell (2011) är den 

mest nyttjade metoden. Det valdes istället för deltagande observation då det ansågs vara mer 

tidseffektiv och svarade mer korrekt till studiens syfte. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades och enligt Bryman och Bell (2011) är detta avgörande för att kunna göra en 

fullständig redogörelse i analysen. De semi-strukturerade intervjuerna hölls utifrån en 



 

 - 18 - 

intervjuguide, som enligt författarna är en lista över någorlunda specifika teman som planeras 

beröras under intervjun. Utöver detta har intervjupersonen även stor frihet i att utforma egna 

frågor om det berör det som den intervjuade har sagt (Bryman & Bell 2011). Detta 

tillvägagångssätt har använts i studien då det ansågs passa uppsatsens angreppssätt. Ämnen 

relevanta inom området relationsmarknadsföring listades som utgångspunkt för intervjuerna. 

Runt ämnena ställdes sedan frågor till respondenterna som på ett fritt sätt skulle uppmuntra 

respondenterna till att tala kring ämnet relationsmarknadsföring och andra relaterade ämnen. 

Upplägget gav möjligheten att vägleda respondenterna till de ämnen vi ville beröra i studien 

och gav samtidigt respondenterna möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter utan att bli 

styrda eller avbrutna. 

 

Uppsatsen grundar sig i tio intervjuer där fallföretaget står för fyra intervjuer internt på 

företaget. Sedan intervjuades sex externa aktörer. En av dessa externa respondenter var en 

befintlig kund hos fallföretaget och fem av de intervjuade kan ses som potentiella kunder då 

fallföretaget själva ansåg att de var potentiella kunder under ett möte där vi tillsammans med 

fallföretaget diskuterade vilka externa parter som var lämpliga att intervjua. Fyra av 

intervjuerna skedde över telefon. Detta på grund av att det geografiska avståndet satte 

begränsningar i både tid och pengar. Intervjuerna har berört ämnet relationsmarknadsföring och 

delar kopplade till detta. Respondenterna valdes ut utifrån att de ansågs relevanta för studiens 

syfte då respondenterna ansågs vara väl insatta i ämnet marknadsföring på grund av deras 

position på företaget, samt att det ansågs som en möjlighet att de intervjuade respondenternas 

företag skulle kunna vara potentiella kunder och intresserade av att anlita fallföretaget för 

eventuppdrag. Den befintliga kunden intervjuades då vi ansåg att detta gav en inblick i hur 

fallföretaget arbetar idag. Respondenten som representerade den befintliga kunden hade en 

väsentlig roll på företaget, hade själv haft kontakt med fallföretaget och kunde ge en tydlig bild 

över samarbetet. 

De semistrukturerade intervjuerna gav den största möjligheten att samtala kring 

relationsmarknadsföring på ett både brett och fokuserat angreppssätt. Intervjuerna med 

fallföretaget Xtended har skett på respondenternas egen arbetsplats för att ge en känsla av 

trygghet. Några av intervjuerna med de externa aktörerna skedde över telefon på grund av 

geografiska begränsningar som nämnt ovan och de övriga externa intervjuerna skedde på 

respondenternas arbetsplats för att även där ge en känsla av trygghet. 

3.4 Urval 

 

Urvalet skedde genom ett icke-sannolikhetsurval med inriktningen ändamålsenligt urval. Ett 

ändamålsenligt urval innebär enligt Bryman och Bell (2011) att samla intervjuobjekt som är 

strategiskt relevanta för studien, och strävar alltså därför inte efter att ske på slumpmässig basis. 

För att få svar på våra frågeställningar ville vi veta hur relationsmarknadsföring kan användas 

i fallföretagets digitala kanaler samt vad de kunde få för fördelar av det. Vi ville då intervjua 

personer som hade kunskap inom ämnet relationsmarknadsföring och digitala kanaler samt 

kunde vara en potentiell kund till fallföretaget. För att företaget ska veta vad de kunde få för 

fördelar av relationsmarknadsföring ansåg vi att det var viktigt att intervjua nyckelpersoner hos 

de potentiella och nuvarande kunderna för att kunna se vad de själva anser om 

relationsmarknadsföring inför ett potentiellt samarbete. I vår studie har vi därför intervjuat 

nyckelpersoner på fallföretaget samt på företag som kan vara potentiella kunder till fallföretaget 

för att uppfylla vårt syfte med studien. Vi ville undersöka hur nuvarande och potentiella kunder  
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till Xtended Business & Event ser på relationsmarknadsföring utifrån deras erfarenheter samt 

hur dessa kunder uppfattar företagets digitala medier från ett relationsmarknads-

föringsperspektiv. 

 

Vi har inspirerats av ett snöbollsurval som enligt Bryman och Bell (2011) innebär att man via 

kontakter som är relevanta för studien får rekommendationer på vilka respondenter som kan 

vara lämpliga för studien. Vi har fått rekommendationer från fallföretaget samt andra kontakter 

och hittat respondenter att intervjua utefter våra kriterier att de “potentiella kunderna” i detta 

fall ska vara medelstora/stora företag som gör olika aktiviteter som kan tänkas behöva anställa 

en eventbyrå och deras nuvarande kunder som de har en relation med. Kriteriet var även att 

personerna skulle arbeta med eller ha erfarenhet inom marknadsföring för att kunna ge sin syn 

på vad relationsmarknadsföring innebär och vad de själva anser om relationsmarknadsföring. 

Samtliga företag vi intervjuade var även tjänsteföretag vilket vi ansåg vad viktigt för att de 

skulle förstå relationsmarknadsföring ur ett service-perspektiv. Detta för att det skulle kunna 

vara applicerbart med vad de ansåg för fördelar med relationsmarknadsföring via digitala 

kanaler för fallföretaget, samt att alla företag delade att de var väldigt kundorienterade. 

 

3.5 Studiens trovärdighet 

 

I många aspekter är validitet det viktigaste kriteriet i en undersökning (Bryman & Bell 

2011).  Författarna skriver dock vidare att validitet och reliabilitet kan det vara svårt att 

applicera på kvalitativ forskning och att det är mer applicerbart på kvantitativa studier. Bryman 

och Bell (2011) anser fortsättningsvis att när det gäller kvalitativ forskning så talas det om 

trovärdighet och äkthet istället för validitet. Begreppet trovärdighet har olika kriterier som bör 

tas i beaktning skriver författarna och dessa är; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering. Tillförlitlighet i resultatet innebär enligt Bryman och Bell (2011) att resultatet 

förmedlas till de människor som är en del av den sociala verklighet som studerats. Detta har 

gjorts till de respondenter som efterfrågat detta. Det empiriska materialet har då skickats till 

respondenten för att få tillåtelse att använda materialet, men på grund av tidsbrist inte till de 

som inte efterfrågat det. Men då alla intervjuer spelats in och transkriberats har vi varit mycket 

noggranna med att återge uppfattningarna på ett riktigt sätt. Nackdelen med att skicka ut 

resultatet till de intervjuade anser vi kan vara att personen ångrar sig och då konstruerar en 

annan sanning om verkligheten. 

  
Då kvalitativa undersökningar enligt Bryman och Bell (2011) fokuserar på det som är 

kontextuellt unikt inom just den sociala verklighet som studerats bör forskaren fokusera på att 

göra fylliga beskrivningar av detaljer. Överförbarheten i vår studie har tagits i beaktning genom  

att vi på ett utförligt sätt har beskrivit respondenternas skildringar i det empiriska materialet och 

andra personer kan på det viset själva bedöma om studiens resultat är överförbara. Pålitlighet 

är enligt författarna (Bryman & Bell 2011) att ha ett granskande synsätt av studien och innebär 

att trovärdigheten säkerhetsställs genom att en granskare bedömer om det har gjorts en 

fullständig redogörelse av forskningsprocessen. Bryman och Bell (2011) menar dock att denna 

teknik sällan kommer till användning då det är väldigt krävande. Vi har i vår studie försökt att 

efterlikna detta genom att vår handledare, samt två andra studenter, kontinuerligt har läst 

igenom uppsatsen för att hålla ett granskande synsätt under forskningsprocessen. 

  
Konfirmering är enligt Bryman och Bell (2011) att i den mån det går vara objektiv och inte låta 

personliga värderingar påverka utförandet. Genom att ha varit tre personer i vår studie har det 

bidragit till att vi har kunnat säkerhetsställa att resultatet inte har utformats utifrån en enskild 
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persons uppfattningar. Under intervjuerna har vi även varit noggranna med att inte uttrycka 

egna åsikter utan intervjuobjekten har själva fått beskriva sina egna uppfattningar. Äkthet i 

studien handlar i sin tur enligt Bryman och Bell (2011) om att ge en rättvis bild av 

undersökningen samt att den bidragit till att deltagarna fått en större förståelse för sin sociala 

situation, vilket vi har lagt stor vikt vid under hela processen. Det innefattar även att deltagarna 

fått en uppfattning om hur andra personer upplever situationen samt att det går att vidta åtgärder 

för att förändra situationen skriver författarna. Genom att vi undersökte både fallföretaget samt 

andra företags uppfattning om ämnet relationsmarknadsföring anser vi att vi uppfyller de 

ovannämnda kriterierna. Via studiens resultat kommer respondenterna sedan att kunna använda 

kunskapen för att förändra sin situation och uppfattning. 

 
När det gäller antalet intervjupersoner så gjorde vi en del intervjuer med en intervjuperson, 

ibland två och vid ett tillfälle var vi alla tre med och intervjuade. Då vi alla bor på olika orter 

och våra intervjuobjekt bor i olika städer var det en fråga om tid och kostnad som gjorde att vi 

alla inte kunde vara på plats samtidigt och fyra intervjuer genomfördes därför via telefon. På  

grund av att fallföretaget ansåg att det kan vara känsligt att intervjua befintliga kunder fick vi 

endast godkänt att intervjua en befintlig kund. Vid valet av andra respondenter var vi även noga 

med att se till att det var potentiella kunder till fallföretaget och som därför var relevanta för 

studien. Vi var även noga med att välja respondenter vars position på företaget innebar att de 

satt inne på användbar kunskap samt väsentliga erfarenheter och som därigenom kunde 

resultera i att de intervjuade bidrog med relevant information till studien. 

 

3.6 Etiskt övervägande 
 

Enligt Bryman och Bell (2011) är det viktigt att vara medveten om de etiska principerna och 

vilka situationer man bör vara vaksam på. Vidare skrivs att det finns fyra olika områden inom 

etiskt övervägande. Dessa fyra områden är: om deltagarna kan skadas, om deltagarna inte fått 

tillräckligt med information, om det inkräktar på privatliv samt om deltagaren utsätts för någon 

form av bedrägeri. Dessa fyra områden har vi tagit i beaktning innan vi gjorde vår datainsamling  

och vi anser att vi har jobbat inom ramarna för de etiska övervägandena. Då vi har gjort en 

fallstudie och pratat med personer på företaget har vi diskuterat innan genomförandet av 

intervjuerna om vad som kan vara mer eller mindre känsligt att fråga respondenterna. Bryman 

och Bell (2011) skriver att det är viktigt att respektera deltagarnas anonymitet och privatliv och 

därför upplyste vi alla respondenter om deras möjlighet att vara anonyma. 

   
Då datainsamlingen skedde via planerade intervjuer som respondenterna tackat ja till att delta i 

samt att vi har informerat om rätten till att vara annonym, rätten till att avböja frågor samt rätten 

att inte ge ut information som kan klassas som hemlig eller känslig är det tydligt att vi har 

informerat deltagarna innan och vi anser inte heller att någon skada har skett eller kommer att 

ske deltagarna då ämnet inte är så pass känsligt, samt att vi dessutom har erbjudit anonymitet. 

Vi har även varit öppna med vad vi vill undersöka för att deltagarna inte ska känna sig 

vilseledda. Alla respondenter blev informerade om vad intervjuerna skulle handla om samt 

deras rätt till anonymitet i studien. Respondenterna blev även informerade om rätten att avböja 

frågor. 
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3.7 Kritik av metodval 

 

En kvalitativ forskningsansats kan enligt Bryman och Bell (2011)  ses som ostrukturerad, vilket 

kan innebära att det uppstår svårigheter om någon vill upprepa studien och få exakt samma 

slutresultat. Detta då forskaren själv väljer vad som ska ingå i studien utifrån det som samlas 

in, forskarens egna intressen kan då ibland påverkas enligt författarna. Detta kan även beskrivas 

som brist på transparens, vilket enligt författarna innebär att det finns brister i hur forskningen 

faktiskt har genomförs (Bryman & Bell 2011). Enligt författarna innefattar konstruktionism 

forskarens egna beskrivningar av den sociala verkligheten och den utgör därför konstruktioner. 

Det presenteras alltid en specifik version som inte kan ses som avgörande. Detta är någonting 

som bör tas i beaktning i vår studie. Dess resultat är inte garanterat direkt överförbart till en 

annan kontext då vi studerat ett fallföretag inom en specifik bransch i Sverige, samt att även 

övriga respondenter representerade företag i Sverige. 

 

Vi har valt att primärt använda oss av semi-strukturerade intervjuer som metod för insamling 

av empiri, nackdelen med detta kan vara att man inte får fram hela sanningen och sammanhang. 

Metoden kan medföra att respondenterna uppfattar frågorna olika och därmed få mycket skilda 

svar (Bryman & Bell 2011). Deltagande observationer kunde varit ett kompletterande sätt att 

förstå helheten och se om det som sägs via intervjuerna verkligen stämmer. Enligt Bryman och 

Bell (2011) kräver dock deltagande observationer mycket tid och är inte alltid relevant beroende 

på studiens frågeställningar. Vi valde därför inte använda oss av den metoden i brist på tid, samt 

att deltagande observationer inte ansågs relevant utifrån våra frågeställningar. 
 
Författarna Bryman och Bell (2011) påpekar att telefonintervjuer lätt blir kortare än de som  

görs ansikte mot ansikte då ett telefonsamtal är lättare att avsluta än ett fysiskt möte. Författarna 

anser att det inte går att se respondentens kroppsspråk över telefon, vilket gör att det inte går att 

se reaktioner. Detta är någonting som kan ha påverkat vår studies resultat. Då alla 

intervjupersoner inte hade möjlighet att delta under alla intervjuer är detta även någonting som 

borde gjorts annorlunda om möjligheten till detta hade funnits och hade kunnat skapa större 

trovärdighet till studien. Det finns även en möjlighet att resultatet hade kunnat bli annorlunda 

med respondenter från befintliga företag som har en annan relation till fallföretaget.  

  
När vi bestämde vilka vi ville intervjua talade vi om att det kan finnas en risk med att 

fallföretaget inte vill att vi intervjuar deras nuvarande kunder på grund av känsligheten som 

nämnt ovan. Vi ville trots allt ställa frågan till fallföretaget om vi kunde intervjua deras 

nuvarande kunder men då de ansåg som väntat att det kunde vara känsligt, blev vi begränsade 

till en kund. Detta accepterade vi och gick inte djupare in på det området med tanke på den 24 

augusti 2017 etiska aspekten. 

 

3.8 Metodreflektion 

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ studie för att utläsa så mycket information som 

möjligt från våra valda respondenter. Hade vi använt en kvantitativ ansats hade vi inte kunnat 

ge det utrymme vi velat till respondenterna och därmed inte får tillräckligt med information för 

att kalla studien för en fallstudie då denna metod ofta innefattar en kvalitativ metod. Vi har även 

anpassat våra intervjufrågor utefter respondenten vilket inte hade varit möjligt i samma  

utsträckning i en kvantitativ metod. Då vi fått tips från fallföretaget kring vilka respondenter vi 

kunde intervjua passar ett icke-sannolikhetsurval med inriktning ändamålsenligt urval, dock 
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med inspiration av snöbollsurval då vi skickades vidare och fick fler tips på vägen. Semi- 

strukturerade intervjuer användes som intervjumetod vilket medför att frågorna kan uppfattas 

olika beroende på individens tidigare erfarenheter exempelvis, detta för att få ett mer detaljerat 

resultat av studien.  

 

Angående val av respondenter valde vi att intervjua personer som är relevanta för fallföretaget 

att starta en relation med. Vi fick bland annat tips från fallföretaget kring vilka de i framtiden 

skulle vilja starta en relation med och därmed ville vi intervjua potentiella kunder. Vi har även 

valt att intervjua en nuvarande kund för att få en djupare förståelse kring vad de saknar samt 

deras styrkor från ett annat perspektiv. Då vi valt en kvalitativ metod fick respondenterna mer  

än gärna framföra egna reflektioner. Frågorna utformades efter vårt syfte med studien samt  

frågeställningar. Intervjuer utfördes med nyckelpersoner på fallföretaget för att mer detaljerat 

få underlag utefter insamlad teori.  

 

Vi har valt att använda oss av metoden fallstudie av eventbolaget Xtended Business & Event. 

Vi kan kalla studien en fallstudie för att vi undviker att generalisera och specificerar oss på just 

detta fall. Vi kan undersöka på en mer djupgående nivå och gå in mer på detaljer via vårt 

specifika fall Denscombe (2014). Vi begränsar oss därmed till eventbolag och fallföretaget 

vilket ger oss mer unik information och förståelse för vårt valda tema 

relationsmarknadsföring.Värdet av en fallstudie som metod är att man får en djupare förståelse 

av varför exempelvis i detta fall relationsmarknadsföring vore bra att implementera i 

fallföretagets marknadsföring, snarare än bara vilka fördelar det finns generellt Denscombe 

(2014).  

 

Enligt författaren fokuserar en fallstudie på en mer djupgående analys av det specifika fallet, 

snarare än en bred och generaliserande. Samt finns det ett större fokus på relationer och 

processer än ett resultat, och att man kan använda fler kanaler och källor än en enda 

forskningsmetod vilket vi har valt att göra i viss utsträckning. En fallstudie är att analysera ett 

fall och komma fram till begrepp, förslag eller hypoteser som kan förklara vad som händer och 

varför, vilket i vår studie är väldigt relevant (Denscombe 2014). Värt att nämna är även att en 

av oss i gruppen har en nära kontakt med fallföretaget, då personen i fråga har praktiserat på 

företaget innan kursen startade och har studerat företagets arbetssätt på en djup nivå. Vi fick då 

en djupare förståelse för hur företaget fungerade vilket ledde oss fram till 

relationsmarknadsföring då det var tydligt att det saknades. Detta hjälpte oss givetvis i val av 

både tema och underlag för fallstudien på en väldigt djupgående nivå. 

 

4  Fall: Xtended Business & Event 
 

Xtended Business & Event grundades år 2009 och på deras hemsida Xtended (2017) skriver 

företaget att kärnan i deras affärskoncept är att se kundens behov och ta fram kreativa lösningar 

som är baserade på kundens affärsstrategi. Xtended Business & Event arbetar med evenemang 

samt med rekrytering och de har jobbat med stora företag så som Telia, Sony, Mat.se och EMC. 

Företaget skriver även på hemsidan Xtended (2017) att de bör anlitas på grund av sin mer än 

200 år långa erfarenhet från olika kommunikationsdiscipliner och evenemangsdelar samt att de 

har nyfiken och engagerad personal som är villiga att ge det lilla extra som överträffar kundens 

förväntningar. I dagsläget är de 6 fast anställda varav en VD, tre projektledare, en grafisk 

designer och en ekonomiansvarig. Företaget har en platt organisation där alla anställda, oavsett 

roll, får göra olika uppgifter beroende på vad som behövs och arbetssättet är dynamiskt. 
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5 Resultat 
 

Introduktion: I denna del redovisas relevant information till studien utifrån information som 

samlats in via semi-strukturerade intervjuer. Fyra personer från fallföretaget Xtended Business 

& Event har intervjuats, samt en nuvarande kund och fyra potentiella kunder. Detta för att ge 

olika synsätt och få grundläggande information kring begreppet relationsmarknadsföring. 

 
 

5.1 Interna respondenter/intervjuer 

 

5.1.1 Xtended Business & Event- Säljande projektledare  

 

I två år har respondenten arbetat med projektledning och profilering på Xtended. Många på 

fallföretaget jobbar med olika delar, och respondenten förklarar att alla har en slags “allt i allo” 

roll. I intervjun belyser respondenten att främst tid är ett stort problem hos fallföretaget, och att 

det ibland saknas en strategi. Genom intervjun framgick även att sociala medier i nuläget främst 

används till bemanning av de olika evenemang som Xtended håller i. Respondenten berättar 

vidare att fallföretaget kan bli bättre på att även använda sociala medier för att profilera sig ut 

mot potentiella kunder.  Xtended planerar i dagsläget att göra en helomvändning, från att vara  

en marknadsplats mot ungdomar till att vara en seriös aktör även mot företag säger  

respondenten. 

 
Vidare berättar respondenten att sättet som Xtended arbetar med tillit på är någonting som 

fallföretaget är stolta över då hemsidan i dagsläget fokuserar mycket på referenscase och att 

detta kan vara en trygghet för potentiella kunder som besöker hemsidan. Dock skulle 

respondenten vilja börja mer med att använda film och dokumentation, och att den delen är 

någonting som kan förbättras på Xtended. När det gäller att vårda befintliga kunder belyser 

respondenten att företaget har en bearbetningsplan på hur vårdandet av befintliga kontakter ska 

ske. Enligt respondenten brukar företaget fokusera på det personliga mötet och försöker alltid 
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att styra ditåt. Respondenten säger vidare att det då blir lättare att skapa en personligare kontakt 

än genom mail eller telefon. 

 

“Vi vill skapa bredd via möten, vad vi kan göra mer för kunden än vad vi redan gjort. 

För ofta begränsar kunderna oss till vad vi gjort tidigare. Har vi till exempel levererat 

personal till en kund så ser de endast den funktionen, och vi gör ju mycket mer.” 

 

Vid diskussion kring begreppet relationsmarknadsföring påstår respondenten att det inte är 

något som Xtended arbetar med aktivt i nuläget då företagets anställda är anonyma påhemsidan. 

Vidare beskrivs att relationsmarknadsföring bör användas mer då det finns många med bra 

erfarenhet och kompetens. Skapas positiva associationer med en person eller case och referens 

så finns det möjlighet att övertyga kunden om att företaget har den kompetens som krävs 

beskriver respondenten. Vidare anser respondenten att Xtended kan utvecklas när det gäller det 

egna varumärket genom att göra det mer personligt. 
 

“Relationer är för oss jätteviktigt, det är oftast en avgörande faktor när det gäller  

urval. Konkurrensen är extremt stor och många är väldigt lika i denna bransch.  

Oavsett vad man än gör för att profilera sig på ett specifikt sätt så finns det många 

liknande aktörer oavsett storlek och kompetens.“ 

 

Intervjun avslutas med att respondenten förklarar vikten av relationsmarknadsföring och hur 

viktigt det är inom eventbranschen, och att företag kan spara både tid och pengar på att använda 

digitala medier. 
 

5.1.2 Xtended Business & Event- Grafisk Designer  

 

Den intervjuade arbetar mycket med Xtendeds digitala kanaler, främst då hemsidan som 

respondenten har utformat. Denne säger att den digitala marknadsföringen utformaspå “feeling” 

när det finns tid över eller om man vill lägga ut något evenemang som fallföretaget nyligen har 

utfört. Även i denna intervju belyses att de sociala medierna styrs mot ungdomar och 

rekrytering i nuläge och respondenten tycker att det borde finnas mer tid till att skapa kontinuitet 

i arbetet med sociala medier, kanske till och med att det finns en person som har detta som 

huvuduppgift. Respondenten anser att det är lite svårt att veta vad arbetet genererar i slutändan 

och om det ger så pass mycket att det är värt att anställa en person till detta. Som förslag anser 

respondenten att den nuvarande personalen bör fokusera mycket på sociala medier för att testa 

teorin och se hur mycket det ger, för att sedan i så fall anställa en till person till att utföra arbetet. 

 

Respondenten anser vidare att relationer är jätteviktigt, både med kunder och inom 

bemanningen. När begreppet relationsmarknadsföring nämns blir respondenten lite osäker på 

vad det faktiskt innebär. Då innebörden av begreppet förklaras tydligare anser respondenten att 

Xtended kanske inte riktigt använder sig av det i nuläget. Relationer är något som behövs men 

företaget fokuserar inte på det i marknadsföringen anser respondenten. 

 

Då respondenten blir tillfrågad hur tankarna går kring hur denne tänker kring skapandet av 

bilder blir svaret att respondenten oftast inte har tid att skapa nya bilder till varje event eller 

rekrytering. Vidare beskriver respondenten att Xtended nyligen har bestämt att en gemensam 

mall skall användas för att skapa en igenkänningsfaktor och exempelvis färger ändras utifrån 

användningsområde. Respondenten anser också att det inte är så många som förstår sig på 

hemsidan och att det därmed blir svårt för andra att sköta marknadsföringen genom den. 
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5.1.3 Xtended Business & Event - VD 

 

VDn på Xtended har drivit företaget i 8 år. Respondenten berättar att rollen på företaget är som 

VD, säljare och lite “allt-i-allo”. Respondenten beskriver sina arbetsuppgifter som att denne 

jobbar mycket med fallföretagets marknadsföring i form av uppsökande verksamhet, 

aktiviteter, nätverk och kommunikationsstrategier. Vidare förklarar respondenten att Xtended  

arbetar med olika typer av digital marknadsföring så som köpt annonsering, hemsida, Facebook 

och Instagram. Respondenten berättar vidare att Xtended jobbar med relationsmarknadsföring 

men skulle inte påstå att de jobbar med relationsmarknadsföring i just digitala kanaler men 

tycker att de borde göra det. Respondenten påstår att allt bör förbättras gällande fallföretagets 

marknadsföring och menar att de är väldigt omogna i den digitala marknadsföringen och inte 

har nyttjat all den kraft som finns. Vidare förklarar respondenten att problemen med Xtendeds 

marknadsföring är bristen på tid samt svårigheterna i att målgruppsanpassa och att ge relevant 

information till kunderna. 

 

“Vi vet till stor del hur man går tillväga men vi har inte riktigt tagit tiden att tänka 

digitalt alltid.” 

 

VDn fortsätter med att förklara att angående tid så handlar det mycket om att fastställa vad som 

ska göras och att sedan hinna göra det. Respondenten berättar att när arbetet väl har utförts 

skapas en uppfattning om tidsåtgång och då kan den tiden sedan avsättas i framtida arbete. 

Vidare anser respondenten att det handlar om att hitta en kontinuitet och att informationen 

anpassas efter kunderna. På frågan hur Xtended kan arbeta med relationsmarknadsföring via  

digitala medier så svarar respondenten: 

 

“Jag går tillbaka då och så tror jag då att man måste skapa ett innehåll som är 

intressant för rätt målgrupp. Jag tror att har du inte det så kan du lika gärna hoppa  

över det, jag tror det är nyckeln till relationsmarknadsföring. Det ser vi idag när vi 

gör aktiviteter med inbjudningar och liknande att vi kan se hur många som öppnar 

osv och där ser man hur otroligt mycket som försvinner i bruset. Även om det är  

personligt eller från en känd avsändare så försvinner det ändå.” 

 

Vidare beskriver respondenten att fallföretaget vill ha ett mer mekaniskt komplement till den 

personliga bearbetning av arbetet med att bygga och vårda relationer med kunderna och att 

Xtended kan bli bättre på båda delarna. Dock vill fallföretaget framförallt hitta en mekanisk 

bearbetning, vilket ligger i planen för 2017-2018 enligt respondenten. Vidare beskriver VDn  

även att fallföretaget bör bli bättre med att använda CRM-systemet och att det handlar om hur 

företaget använder det snarare än vad det är för system. 

 

“CRM-system, jag har varit med och implementerade tre till fyra stycken olika system 

och märken genom åren och de har varit fantastiska. Du kan plocka fram vad som 

helst om du nu får in någonting. Men det är där vi måste bli bättre på, att följa upp  

och se har du gjort det.” 

 

VDn anser att marknaden har förändrats och att det gäller att nyttja kanalerna mer. Vidare 

berättar respondenten att Xtended hade velat göra något nytt, som ett digitalt event eller en 

podd. Någonting de kan skapa som genererar marknadsföring.   
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5.1.4 Xtended Business & Event- Projektledare & HR-ansvarig 

 

Den intervjuade arbetar med kundkontakt och är en slags “levande ambassadör” på företaget 

enligt respondenten. Den intervjuade anser att Xtendeds arbete kan förbättras genom att 

marknadsföringen når ut till fler. Respondenten berättar att fallföretagets befintliga kanaler är 

Facebook, Instagram och en hemsida, men att företaget i nuläget för det mesta använder dessa 

kanaler för att rekrytera personal. Den intervjuade anser att fokuset är ett stort problem, då alla 

har en “allt i allo”-roll, likt tidigare respondenters förklaring. Det resulterar i att de anställda 

fokuserar på så mycket annat och att de digitala kanalerna glöms bort enligt den intervjuade. 

Xtendeds fokus är att göra ett bra jobb genom sina uppdrag, och respondenten anser vidare att  

det är så fallföretaget får nya kunder, snarare än de digitala kanalerna. 

 

Relationsmarknadsföring är inte någonting som respondenten anser att Xtended använder i de 

digitala kanalerna, utan att kontakt mer tas genom personliga möten. Respondenten är osäker 

på om det skulle gynna företaget att ha relationsmarknadsföring i beaktning genom de sociala  

medierna, utan att Xtended istället bör fokusera på att bibehålla relationer via möten. 

 

“Vi behöver bli lite skönare, det har jag sagt till grabbarna här. Lite tjena tjena och 

inte så himla propert och strikt. Det handlar inte bara om att prata affärer och vilka 

vi är på Xtended, utan om att bli lite mer personliga.” 

 

5.2 Externa intervjuer/respondenter 

 

5.2.1 BEN (Business Event Network) - Delägare, försäljning och kundansvarig  

 

Företaget BEN bedriver ett affärsnätverk, där företaget hela tiden skapar kontakter, träffas och 

umgås. Självklart spelar relationsmarknadsföring stor roll berättar företagets delägare. BEN är 

idag en befintlig kund då Xtended hjälper BEN med deras evenemang. På frågan kring hur BEN 

går tillväga vid anlitandet av en byrå, och om företaget kollar på partnerns digitala medier, har 

respondenten lite svårt att svara på. Den intervjuade anser att det beror helt på vilken tjänst BEN 

söker efter. Som exempel förklarar respondenten att om det är en hemsida företaget behöver 

hjälp med så är det en självklarhet att kolla på olika hemsidor och hur de är utformade. Detta 

då respondenten menar att denne kanske då söker efter någonting som efterlever BENs egen 

vision om hur en hemsida bör se ut. Då företaget BEN bedriver ett affärsnätverk är det för 

företaget vanligt att leta bland egna kontakter, enligt respondenten. Företaget vill skapa en 

personlig kontakt med människan bakom tjänsten som erbjuds och rekommendationer väger 

tungt enligt respondenten. Även denna respondent har lite svårt att definiera ordet  

relationsmarknadsföring, men tycker ändå att det är någonting som BEN använder sig utav. 

Respondenten förklarar att företaget brukar intervjua de egna medlemmarna. Medlemmarnas 

berättelser om hur företaget personligen upplevs används sedan i relationsmarknadsföringssyfte 

berättar den intervjuade.  

 

“Om slutprodukten inte blir bra kan man inte bli blind på en bra relation och man 

kanske måste titta åt ett annat håll.” 

 

På frågan kring hur första intrycket av hemsidan var svarade respondenten att den på ett sätt var 

väldigt tydlig, men samtidigt även lite luddig. Respondenten ansåg att då denne redan har en 

relation till Xtended kunde det spela in i uppfattningen. Respondenten blev osäker på vad som  
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ville kommuniceras ut via hemsidan och ansåg att bilden som respondenten fick på hemsidan 

inte riktigt stämde överens med verkligheten. Respondenten ansåg vidare att det var väldigt lätt 

att ta kontakt med Xtended via hemsidan, och att det var tydligt vem som skulle kontaktas. 

Respondenten menar också att tillit är en viktig aspekt. Respondenten gillar att Xtended 

använder sig av kundcase vilket denne anser stärker tilliten. 

 

“Kan man sprida ordet om en bra relation finns det kanske fler som vill hoppa på det 

tåget.” 

 

5.2.2 Agila - Chef för läkarbemanning 
 

Nästa intervju hölls med Agila, som är ett bemanningsföretag som hyr ut bemanningskonsulter 

inom sjukvård. Den intervjuade är chef för läkarbemanningen på företaget. den 24 augusti 2017 

marknadsföringsbyrå som Agila använder sig av i dagsläget har funnits med under en längre 

tid och rekommenderades enligt respondenten av en anställd på företaget som arbetat med byrån 

tidigare. 

 

Om respondenten skulle anställa en ny byrå skulle denne börja med att beskriva Agila med egna 

ord, sedan ge byrån ett uppdrag och därefter se om resultatet samspelar med företagets 

värderingar, för att i så fall gå vidare. Vid valet av byrå går företaget främst på 

rekommendationer och tidigare erfarenhet, men även på deras digitala marknadsföring enligt 

den intervjuade. Respondenten tillägger att denne inte tror att byråer längre använder sig av 

“print-media” över huvud taget längre utan att det sker via digital marknadsföring. Vid frågan 

på vilken sorts digital marknadsföring respondenten oftast ser, och även själva mest använder 

sig av, är svaret Facebookannonser samt i sökfunktionen på Google. Respondenten poängterar 

även att närvaron på sociala medier är väldigt central. Vid ett samarbete fokuserar Agila främst 

på att det blir ett bra resultat och efter det kommer aspekter såsom tid och kostnader enligt 

respondenter. Respondenten beskriver sedan vikten av relationer: 

 

”Och sen är det den personliga kontakten under arbetets gång. Vi vill vara 

involverade om vi anlitar en byrå. Då vill vi vara involverade i arbetet och vi vill 

kunna ge input för det är ändå vårt företag och våra värderingar som ska styra.” 

 

Den intervjuade anser att det för Agila är viktigt med direktkontakt och att företaget känner 

igen sig i materialet som skapas, att kunna vara involverade och påverka. Vid frågan om 

respondenten hört talas om relationsmarknadsföring tidigare blev svaret nej, men då samtalet  

övergår till innebörden av begreppet så anser respondenten att detta är någonting Agila 

definitivt använder sig av. 

 

 

”Vad kan vi göra för dig som konsult som inte våra konkurrenter kan göra? Det klart 

att vi säkert kan konkurrera på ersättningsnivå, men det är inte det enda för 

ersättningen är ganska lika. Vi måste kunna erbjuda någonting mer. Och framför allt 

så erbjuder vi en god relation.” 

 

Respondenten beskriver att företaget har nära relationer med sina konsulter och att det blir sättet 

att urskilja sig från konkurrenterna. En god relation menar den intervjuade är allt från att få sin 

lön i tid till att tycka om att jobba för Agila. Exempelvis kan det handla om att bli ihågkommen 

på sin födelsedag eller att företaget vet vad konsulterna gillar att göra på fritiden enligt 
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respondenten. Agila ordnar även julfester och sommarluncher för sina lojala konsulter och 

respondenten poängterar flera gånger vikten av att bygga relationer för att behålla sina kunder. 

 

”Och det tror jag också genomsyrar marknadsföringen. Att man ska veta att vi är det 

bolaget som tar ett steg till för vår relation. Vi vänder lite extra ut och in på oss för 

att få till saker och ting.” 

 

Respondenten berättar vidare att Agila verkligen jobbar för att skapa goda relationer och att det 

är en av grundpelarna i arbetet. Hand i hand med detta går kundlojalitet och respondenten menar 

att det är genom goda relationer som lojala kunder fås. En god relation kan ske genom att en 

bra produkt levereras, men även att saker och ting löses på ett bra sätt när det går snett enligt 

den intervjuade. Företaget gör det lilla extra för kunden och det är någonting som uppskattas 

väldigt mycket beskriver respondenten. Vidare berättar respondenten att det kan vara enklare 

att jobba med en befintlig kund än att anlita en ny. Det för samtalet vidare in på hur viktigt 

respondenten anser att det är för Agila med lojalitet mot egna partners. Den intervjuade svarar 

att det är oerhört viktigt då det alltid finns en startsträcka i alla relationer, och när detta stadie 

är förbi sparas både tid och energi på att inte behöva lära känna respektive företag igen. Lojalitet 

och därigenom en känsla av samhörighet är någonting som respondenten tror är mycket 

betydelsefullt. 

 

5.2.3 Länsförsäkringar - Projektledare Göteborg och Bohuslän 

 

Nästa intervju hölls med projektledare på marknadsavdelningen på Länsförsäkringar Göteborg 

och Bohuslän där respondenten beskriver att företaget arbetar i ett litet tajt team och att 

respondentens roll är projektledare. Teamet tar emot uppdrag internt från cheferna samt skapar 

uppdraget i teamet enligt denne. Respondenten anser att relationsmarknadsföring innebär att 

hitta någonting som är relevant för kunden och som kunden är intresserad av. Vidare beskriver  

respondenten att bildspråk är någonting som är viktigt att jobba med, men det som är viktigast 

är att det är budskapet, timingen och relevansen inom relationsmarknadsföring. En av 

uppgifterna respondenten har är att skapa nyhetsbrev till Länsförsäkringars kunder, där 

respondenten beskriver att det alltid är en utmaning att anpassa innehållet. 

 

“Vi har e-postadresser till cirka hälften av våra kunder, cirka 100 0000, där vi hela 

tiden jobbar och skruvar med och ser öppningsfrekvensen. Dels skruvar på budskapet 

och rätt content i rätt tid till rätt kund, och så skruvar vi på målgrupperna så att det 

riktar sig till rätt målgrupp. Vi kanske riktar oss till båtägare i något nyhetsbrev eller 

till fritids ägare i ett.” 

 

Vidare beskriver respondenten att denne anser att Länsförsäkringar arbetar mycket med 

relationsmarknadsföring men att en problematik är att hitta rätt kanaler. 

 

“Sedan kan vi bli bättre på att hitta fler kanaler. För jag tror att vi försöker göra allt 

digitalt men att om man kollar på ungdomar, eller i alla fall 12, 13, 14- åringar idag 

så har de ingen e-postadress, hur når vi dem då? Då måste man tänka andra kanaler.” 

 

När det gäller arbetet med Länsförsäkringars sociala medier säger projektledaren att företaget 

använder sig av sociala medier men kan bli bättre. Respondenten beskriver vidare att 

Länsförsäkringar använder Facebook väldigt mycket som kommunikationskanal och även inom 

HR och rekrytering. Företagets Instagram kan däremot bli bättre enligt respondenten då detfinns 
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23 stycken Länsförsäkringsbolag men mest kontoret i Stockholm som använder sig av 

Instagram. 

 

“Sedan har vi ju inte snapchat. Vi hade kunnat vara mycket mer framåt där, men det 

krävs att någon hela tiden är på de. Man kanske får jobba 24/7 så att säga. Sedan har 

vi haft chattfunktioner och så och det har vi väl fortfarande tror jag och där kan vi bli 

mycket mycket bättre på. (…). Kunderna söker mycket på vår hemsida om att chatta, 

så vi kan bli mycket mycket bättre. Vi är tyvärr lite dåliga där. “ 

 

Respondenten anser vidare att den digitala utvecklingen har påverkat dennes sätt att se på 

relationer och att Länsförsäkringars sätt att jobba på har ändrats. 

 

“Vi är mycket mer du med kunden, vi interagerar med kunden på ett annat sätt. De 

kan tycka till och de kan rösta och de kan vara med och utveckla produkter. Och det 

försöker vi anamma mer och mer. “ 

 

Vidare förklarar respondenten att det har blivit mycket en trevligare ton. Förut arbetade 

Länsförsäkringar mer med uppmaning om att kunderna skulle köpa företagets produkter, men  

nu har företaget blivit mer “du” med kunden i kommunikationen. Projektledaren förklarar att 

problematiken med att implementera relationsmarknadsföring via digitala medier är 

Länsförsäkringars system där det ibland är svårt att nå kunderna. Respondenten menar att 

företaget har väldigt mycket data på kunderna men skulle kunna dra mer nytta av den. 

Respondenten förklarar att företaget hade kunnat rikta sig ännu mer till kundernas egna 

intressen och jobba med kunder som exempelvis har intresse för ridsport eller hälsa. 

 

“Det är framförallt våra system där vi inte har. Dels är det svårt att nå våra kunder 

så, och väldigt dyrt om vi ska skicka brev varje gång och det blir trubbigt. Tyvärr så 

har vi inte alltid de bästa systemen för det. “ 

 

När det gäller upplevelsen av fallföretagets hemsida anser respondenten att det hade kunnat 

vara tydligare med vad fallföretaget gör. Respondenten anser att denne direkt hade velat kunna 

utläsa vad företaget arbetar med rent konkret. Vidare menar respondenten att bilder på 

människor på hemsidan är viktigt för att skapa en känsla. Det behöver inte vara bilder på 

personalen men att det är människor med överlag. Vid frågan om Länsförsäkringar själva har 

bilder på hemsidan svarar respondenten att företaget har det och tycker samtidigt att det är 

någonting som bör finnas då det blir mer personligt då. Avslutningsvis beskriver projektledaren 

att det är viktigt att tänka på vad som kommer att ske de kommande fem åren, att titta på det 

redan nu och vad som kommer att hända om tio år. 

 

“Att man tittar på det redan nu och om tio år. Det sättet vi jobbar på nu är ju redan 

förlegat. Så vad blir nästa steg? När man inte har någon e-postadress, man har 

ingenting, inga sociala medier utan andra sätt att kommunicera. Hur kan vi nå de 

kunderna?” 

 

5.2.4 Intervjuobjekt Y Marketing manager  

 

Den intervjuade arbetar som marketing manager för ett stort revisorföretag men har valt att vara 

anonym som person. Efter en lagändring måste företag nu byta revisor efter ett visst antal år 

och detta har gjort det mycket viktigare för företaget att jaga in nya kunder, eftersom företaget 
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enligt den intervjuade automatiskt förlorar många på vägen. Respondenten anser att 

relationsmarknadsföringen har fått en helt ny betydelse och ett helt nytt säljteam håller på att 

etableras på företaget, men utvecklingen är någonting organisationen inte riktigt landat i ännu. 

 

Vid samtal kring relationsmarknadsföring och dess betydelse verkar respondenten anse att det 

är svårt att förstå betydelsen kring begreppet. Respondenten resonerar vidare att det kan vara 

när en person själv kan delta i marknadsföringen i form av till exempel nätverksträffar. Ett 

exempel på lyckad relationsmarknadsföring som togs upp av respondenten var Mastercard, som 

anordnar shoppingkvällar för sina medlemmar.  

 

”Det är jätteviktigt att skapa relationer, för det finns saker som sägs utanför ramarna 

ibland och för att få en känsla av varandra och vad man faktiskt vill. Man köper inte 

företagstjänster utan man köper människan bakom.”  

 

Enligt respondenten är flexibilitet väldigt viktigt inom kundlojalitet, och det uppskattas när en 

leverantör utmanar företaget och inte alltid stryker medhårs. Vidare förklaras att det är viktigt 

att hemsida och verklighet stämmer överens med varandra. Vilket förde samtalet vidare till 

nästa fråga, nämligen vad det är respondenten letar efter på en hemsida och vad som är viktigt. 

Först anser respondenten att tydlighet är viktigt, att snabbt kunna förstå vad företaget erbjuder 

för tjänster, samt vem det är som ska kontaktas för mer information.  Ibland upplevs det att 

kunder lovar mycket på en hemsida men att det sedan inte alltid stämmer överens med 

verkligheten enligt den intervjuade. Sedan anser respondenten att den personliga kontakten är 

mycket viktig, att företag och leverantör kommer överens och direkt förstår vad respektive part 

är ute efter. Respondenten anser att allt inte alltid är svart på vitt, utan att det är viktigt att våga 

bolla nya idéer och att läget kan förändras. 

 

5.2.5 Intervjuobjekt X, kommunikationsansvarig 

 

Intervjun hölls med kommunikationsansvarig för ett företag som arbetar med bland annat 

företagsvård och reseförsäkringar. Företaget har valt att vara anonyma. På frågan hur företaget 

väljer sina samarbetspartners inom marknadsföring svarar respondenten att valet oftast görs 

utifrån rekommendationer. Vid ett samarbete är fokuset enligt respondenten främst på om 

produkten lever upp till företagets förväntningar samt att det är hållbart rent ekonomiskt, men 

även att partnern är långsiktig och pålitlig. Respondenten beskriver vidare att företaget går in 

på samarbetspartners digitala medier om det har med uppdraget att göra. Om partnern till 

exempel skall anlitas för att sköta företagets sociala medier går respondenten in på partnerns 

sociala medier. Detta för att se om partnern i sitt eget arbete ger ett gott intryck, hur denne 

uttrycker sig där påverkar beslutet och hur andra ser på företaget anser respondenten. 

 

”Av mina erfarenheter så handlar det otroligt mycket om relationerna med 

personerna på företaget. Först så ska du såklart få en leverans som är bra, av själva 

produkten eller tjänsten. Men sen handlar det mycket om hur de hanterar det, alltså 

själva kundrelationen.” 

 

Respondenten anser att lojalitet till andra företag grundar sig i att själva leveransen blir bra, 

men att det också är oerhört viktigt hur relationerna sköts. Det finns många byråer att välja 

bland och vid ett tillfälle gjorde en byrås arroganta beteende att den intervjuade inte kommer 

att välja byrån igen. Mycket handlar om kommunikation och relation enligt den intervjuade och 

om detta fungerar skulle respondenten i sin tur rekommendera byrån vidare. Respondenten 
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berättar också att om det skulle vara så att resultatet blir bra men att byrån inte är trevlig och 

vårdar sina relationer så skulle respondenten eventuellt välja en annan byrå som kan leverera 

samma sak, då utbudet på marknaden är så stort. 

 

Den intervjuade har hört talas om begreppet relationsmarknadsföring tidigare men är inte helt 

säker på hur definitionen lyder. När intervjun fortskrider berättar respondenten att för denne 

handlar det om relationer, att inte bara sälja och sälja utan att det är viktigt att bygga förtroende 

och att få kunderna att tycka om varumärket. Bra relationsmarknadsföring handlar om att 

berätta saker runt omkring och på så vis skapa extra värde beskriver respondenten.Vid 

kontakten med företagets egna kunder berättar respondenten att företaget vill försöka arbeta 

mer relationsbyggande, men säger att det är en resa. En resa som sker i takt med att arbetet blir 

mer digitaliserat och den digitala utvecklingen kan enligt respondenten i vissa fall ersätta 

personliga möten. 

 

Vidare beskriver respondenten att företaget sliter med att få lojalare kunder. Det är någonting 

som är svårt att få till men respondenten tror att det kanske kan ske genom att det tillförs någon 

form av produktutveckling som ger mer värde för kunden. Den digitala utvecklingen har följt 

med företaget och att kunna berätta historier samt visa företagets personlighet på nätet gör det 

möjligt för kunderna att se personerna bakom varumärket enligt respondenten. Goda relationer 

är viktigt för företaget, bland annat för att det är enklare att samarbeta då berättar respondenten. 

Att ta in en ny leverantör eller byrå kan kännas svårare då parterna inte känner varandra och att 

ha jobbat ihop tidigare gör att det finns kunskap om vad som är viktigt och det sparar därför tid 

beskriver den intervjuade. 

 

När respondenten blir ombedd att gå in på fallföretagets hemsida och berätta vilka tankar som 

dyker upp förklarar denne att sidan känns otydlig. Först visas en engelsk sida och under tidens 

gång lyckas respondenten plötsligt klicka sig in på en svensk version som ser annorlunda ut. En 

tydligare beskrivning på framsidan av vad företaget arbetar med efterfrågas och även ett mer 

professionellt sätt att formulera sig på anser respondenten. Texten känns på vissa ställen fel 

översatt och respondenten svarar att denne inte skulle välja att starta ett samarbete med företaget 

utifrån intrycket av hemsidan. 

 

5.2.6 Öresundskraft- Två respondenter: Marknadsprojektledare & Varumärkes- 
och marknadsplanerare 

 

I en intervju med både marknadsprojekledaren och varumärkesplaneraren på Öresundskraft 

anser respondenterna att relationsmarknadsföring är ett viktigt verktyg till 

varumärkeskampanjer och rena säljkampanjer. Varumärkesplaneraren berättar att 

Öresundskrafts målsättning gällande relationsmarknadsföring är att vara närvarande på 

företagets hemmamarknad genom att exempelvis ha evenemang i centrum eller att bjuda på 

kaffe i en bussterminal till förbipasserande. Vidare berättar marknadsprojektledaren att 

Öresundskraft arbetar med relationsmarknadsföring genom sponsring till olika idrottsklubbar 

och föreningar. Respondenten beskriver att det även gäller att vara närvarande och genom att 

företaget sedan efteråt samlar upp och gör en story av det och sprider det på sociala medier 

visar Öresundskraft att företaget är närvarande anser respondenten. 

 

“Vi försöker skapa ett gillande.” 
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Gällande relationsmarknadsföring via digitala kanaler menar varumärkesplaneraren att 

Öresundskraft tänker väldigt mycket på att använda sociala medier vid relationsbyggande och 

har med det i planen, men att med facit i hand så kan de intervjuade se att det finns otroligt 

mycket mer som kan göras. Vidare anser varumärkesplaneraren att det krävs att Öresundskraft 

både bemannar upp och fokuserar mer på relationsbyggande inom sociala medier. Den andra 

respondenten som är marknadsprojektledare instämmer och beskriver att det är en resursbrist 

på företaget som gör att det är svårt att implementera relationsmarknadsföring via digitala 

kanaler. Då Öresundskraft inte har tillräckligt med personal eller resurser på de intervjuades 

avdelning är det svårt att jobba fullt ut med dessa frågor enligt respondenten. 

Varumärkesplaneraren beskriver det som att det är en väldigt stark utveckling inom sociala 

medier och att det är en utmaning då utvecklingen går snabbt. 

 

“Svara är vi väldigt bra på men det är det här att vara proaktiv, att ofta lägga ut och 

berätta när vi gör saker och vilket kundvärde det är och lyfta kundvärdet mer. Så det 

reaktiva är vi bra på att svara på inlägg snabbt men det är det här att vara pro som 

vi behöver bli mer. “ 

 

Båda respondenterna anser att den digitala utvecklingen har påverkat sättet att arbeta med 

relationer, att det är oerhört snabba puckar och att det inte tar lång tid innan ett ämne blir 

inaktuellt. Den digitala utvecklingen har även gjort att Öresundskraft använder nya kanaler 

säger marknadsprojektledaren och att företaget hela tiden tänker hela spektret gällande 

annonsering, om det ska vara via Facebook, Instagram eller var annars företaget träffar en 

specifik målgrupp. Det gäller att anpassa sig efter vilka kanaler som finns tillgängliga och då 

måste också arbetssättet ändras enligt respondenten. Varumärkesprojektledaren anser också att 

träffsäkerheten blir betydligt högre och att chansen att träffa rätt målgrupp då ökar. 

 

“Även vid våra digitala medier kring vår köreskampanj kan man välja målgrupp. 

Efter ålder och yrke och intresse. Det är en fantastisk möjlighet för att kunna 

marknadsföra, men mycket mer komplext.” 

 

Vidare berättar marknadsprojektledaren att det är tekniska begränsningar som gör att denne inte 

kan arbeta fullt ut med relationsmarknadsföring via digitala medier. Respondenten beskriver att 

Öresundskraft har ett ganska förlegat CRM-system som håller på att ses över, samtidigt som 

företaget håller på att se över andra digitala plattformar. Vidare beskriver 

marknadsprojektledaren att ett problem är att Öresundskraft har en väldigt stor kunddatabas 

men inte har e-postadresser till alla utan bara till en bråkdel. Detta gör det svårt att kommunicera 

med företagets kunder via nyhetsbrev. Men Öresundskraft håller i dagsläget på att se över detta 

med flera olika projekt inom företaget. Detta för att kunna lösa problemet med flera plattformar, 

enligt marknadsprojektledaren. 

 

Varumärkesplaneraren anser att Öresundskraft har arbetat väldigt brett gällande 

målgruppsanpassning och att företaget har kört kulsprutsmetoden och i vissa fall gått in rakt i 

ett stick i målgruppen och jobbat. Men till hösten kommer företaget att få in en ny dataplattform 

som kommer att göra att företaget kan jobba mer med “marketing automation”. Detta blir då ett 

sätt att träffa mer specifika målgrupper samt bygga bättre relationer med kunderna genom att 

kunna öka relevansen enligt respondenten. Detta anser båda respondenter är väldigt viktigt för 

relationsbyggande, att det företaget kommunicerar är relevant för kunden. Respondenterna 

beskriver att kunderna idag själva väljer vad de vill ta till sig och om det inte är relevant så 

kommer ingen att läsa det. 
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“Det är det här med relevansen för just den målgruppen. Det kan komma en massa 

som den målgruppen inte har ett intresse av eller behov av och det kan ställa till det 

väldigt mycket också. Samtidigt, om man träffar rätt så är det väldigt bra. “ 

 

Gällande Öresundskrafts digitala medier är det inte bara viktigt hur företaget själva jobbar med 

det utan även väldigt viktigt hur deras samarbetspartners arbetar med sin digitala 

marknadsföring enligt respondenterna. Varumärkesplaneraren förklarar att det är rutin på att gå 

in på en potentiell samarbetspartners digitala medier, till exempel hemsida, för att bilda sig en 

uppfattning om företaget. Respondenten beskriver att hur ett företag framställer sig på digitala 

medier är avgörande vid ett samarbete. 

 

“Till exempel för ett tag sedan så var jag inne och kollade på en byrå och deras sätt 

att skriva. Jag fick en känsla av att de inte var duktiga på copy. De hade en del stavfel 

och de stavade med liten bokstav ibland och uttryckte sig gammalmodigt och det var 

liksom ingen bra studs i deras copy. Sättet att paketera betyder väldigt mycket.” 

 

Enligt varumärkesplaneraren är bilder på personal inte avgörande, men det ger en viss känsla 

av personlighet och att personligheten präglar mycket av vad det är för typ av byrå. Vidare anser 

respondenten att det är viktigt både hur företaget presenteras på hemsidan och hur det personliga 

mötet sedan är innan avtal skrivs. Avslutningsvis anser respondenterna att de tror att den 24 

augusti 2017 digitala utvecklingen kommer att utvecklas väldigt snabbt inom bara några år och 

att det gäller att hela tiden hålla koll på utvecklingen och trendspana. Respondenterna menar att 

om samma intervju skulle hållas om bara ett år så anser de intervjuade att svaren skulle skilja 

sig markant. 
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6  Diskussion 
 

Introduktion: I följande kapitel diskuteras vårt insamlade empiriska material med hjälp av de 

teorier som presenterats tidigare i uppsatsen för att kunna besvara våra frågeställningar i 

slutsatsen. Diskussion förs kring fördelarna med relationsmarknadsföring från respondenternas 

perspektiv och jämförs med den insamlade teorin. Vi diskuterar även kring hur Xtended kan 

använda sig av relationsmarknadsföring i fallföretagets digitala medier samt hur  

relationsmarknadsföring kan implementeras utifrån insamlad data och teori. 

 

6.1 Relationsmarknadsföring  

 

Utifrån insamlad data anser vi att respondenterna är eniga om att relationsmarknadsföring är 

viktigt och att fördelarna med relationsmarknadsföring är många. Detta styrks av Jones et. al 

(2015) som bland annat menar att relationsmarknadsföring är viktigt för att skapa 

konkurrensfördelar. Perry och Westhead (2017) anser att relationsmarknadsföring kan bidra till 

ökad förståelse för kunderna och att det kan bidra till ökad tillit mellan försäljare och köpare. 

Intervjuobjekt X beskriver att lojalitet till andra företag grundar sig i att leveransen blir bra men 

poängterar att det är oerhört viktigt hur relationerna sköts. Respondenten anser att 

kommunikation och relation avgör om man skulle rekommendera vidare byrån som företaget 

har anställt. I en studie från Rasul (2017) skriver författaren att relationsmarknadsföring kan ge 

företag förmågan att stärka banden till sina kunder genom att få kunskap om kundernas 

individuella behov. Respondenterna på Öresundskraft berättar att företaget har arbetat väldigt 

brett gällande målgruppsanpassning men att de kommer att få en ny dataplattform som kommer 

resultera i att företaget kan arbeta mer med automatiserad marknadsföring. Detta gör att 

Öresundskraft kommer att kunna träffa mer specifika målgrupper, vilket respondenterna anser 

gör att företaget kan bygga bättre relationer med kunderna. Respondenterna på Öresundskraft 

anser att det är väldigt viktigt för relationsbyggandet att det som företaget förmedlar till kunden 

är relevant information för kunden, då respondenterna anser att kunderna endast tar till sig den 

information som är relevant för dem. Författarna (Parry och Westhead 2017) skriver att 

kunderna kan få fördelar av relationsmarknadsföring, exempelvis minskad ångest och trygghet 

i vad de kommer att få av säljaren, emotionella och sociala fördelar samt individualiserad 

service.  

  

Enligt teorin är relationsmarknadsföring ett brett begrepp (Gummesson 1994), vilket vi även 

sett utifrån intervjuerna då många uppfattade begreppet på olika sätt. VDn för fallföretaget 

Xtended, samt Länsförsäkringar, ansåg att relationsmarknadsföring handlar om att skapa rätt 

innehåll till rätt målgrupp, någonting som är relevant för kunden. Agilas bemanningschef 

beskriver relationsmarknadsföring som att utmärka sig från konkurrenterna genom att erbjuda 

kunden en god relation. Intervjuobjekt X är inne på samma spår och menar att 

relationsmarknadsföring handlar om att bygga relationer och förtroende. Enligt intervjuobjekt 

Y handlar det istället om när en person själv kan delta i marknadsföringen. Fallföretaget är  

villiga att skapa en personligare relation med kunderna, men alla på företaget är eniga om att  

tid är ett stort problem för att kunna uppnå detta. Relationsmarknadsföring är idag mer 

säljorienterat än någonsin enligt Ghani et. al (2016) och bör därför prioriteras. Xtended VD, 

säljande projektledare och även den grafiska designern anser även att relationsmarknadsföring 

är något som bör prioriteras mer i arbetet med företagets marknadsföring ut till kund. Kunder 

är enligt Hunt, Arnett och Madhavaram (2006) mer villiga att skapa en relation med ett företag 

som delar samma värderingar. Därmed anser vi att Xtended borde förstå värdet i att skapa en 
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lyckad relationsmarknadsföring och att arbetet kan effektiviseras med hjälp av just 

relationsmarknadsföring. 

 

I en studie gjord av Jones et al. (2015) konstaterar författarna att företag ofta tror att kunderna 

är intresserade av att involveras i någon typ av relation med företaget, vilket enligt studien 

visade sig inte alltid vara korrekt.  Utifrån intervjuerna med de potentiella kunderna kan vi dock 

se att de efterfrågar relationer, lojalitet, förståelse och återspegling av värderingar samt 

utmaningar. Det framgår från intervjupersonerna på fallföretaget att Xtended vill bli bättre på 

vårdandet av relationer och att kommunicera ut rätt marknadsföring till kunderna. Enligt 

Chakiso (2015) är relationsmarknadsföring någonting som kan skapa konkurrensfördelar om 

företaget skaffar och bibehåller lönsamma kunder. Det framgår också i intervjun med 

intervjuobjekt Y att människan bakom tjänsten kan vara mer väsentlig än den faktiska 

produkten eller tjänsten, vilket antyder vikten av relationer och hur stor roll det faktiskt spelar 

i en lyckad affär. Grönroos (1996) poängterar att kundkontakt är viktigt. Intervjupersonerna på 

Xtended anser att målet alltid är att få till ett personligt möte med en kund. Majoriteten av de 

potentiella kunderna styrker också att kundkontakt är väldigt viktigt, samt att kontinuerligt 

vårda befintliga relationer. 

  

6.2 Digitaliserad marknadsföring 

 

Alharbie (2015) beskriver att syftet med att finnas på internet är att skapa en långvarig relation 

med sina kunder. Vi kan se utifrån vår studie att digitalisering och relationsmarknadsföring 

faktiskt går hand i hand då projektledare på Länsförsäkringar anser att den digitala utvecklingen 

har påverkat dennes sätt att se på relationer. Intervjuobjekt X anser vidare att den digitala 

utvecklingen har resulterat i att respondentens företag har kunnat berätta historier och visa 

företagets personlighet på nätet, vilket gör det möjligt för kunderna att se personerna bakom 

varumärket. Alharbie (2015) stärker i sin studie vikten av en allt mer personlig kontakt då detta 

är någonting som forskaren anser att kunder efterfrågar allt mer. Taiminen och Karjaluoto 

(2015) anser att företagen inte bara är fokuserade på att sälja längre utan snarare skapar en 

varumärkesstory för att skapa relationer med sina kunder. Eftersom det visat sig i det empiriska 

materialet att kunder efterfrågar en allt mer personlig kontakt kan vi konstatera att Xtended bör 

använda sina digitala kanaler mer till just detta. Varumärkesplaneraren på 

Öresundskraft beskriver att hur ett företag framställer sig på digitala medier är avgörande vid 

ett samarbete, vilket även här styrker vikten av att använda sig av relationsmarknadsföring via 

digitala kanaler. 

 

Sociala medier är enligt Kilgour, Sasser, och Larke (2015) en källa för information, och för 

kunderna är det ett sätt att kommunicera med andra kunder. Flertalet av våra respondenter anser 

att kommunikation till företaget ska vara lättillgängligt, samt att referenscase kan öka tilliten 

till företaget om dessa belyses på hemsidan. Enligt Taiminen och Karjaluoto (2015) har 

digitaliseringen format interaktionen mellan företag och att kommunicera via digitala kanaler 

är oerhört viktigt. Respondenterna på företagen BEN och Intervjuobjekt X berättar att de båda 

besöker potentiella samarbetspartners digitala medier om detta har någonting med det 

eventuella arbete som skall utföras att göra. Vill företaget anställa en byrå till att skapa en ny 

hemsida blir byråns egen hemsida en naturlig referens att gå efter. Även Agilas 

läkarbemanningschef styrker detta påstående genom att berätta att företaget besöker 

samarbetspartners digitala medier vid nya rekryteringar. Agila nämner i intervjun att det beror 

på att de vill se resultatet och även se om företagets värderingar kan återspeglas. 
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Enligt respondenterna på Öresundskraft är det även för dem viktigt hur samarbetspartners 

uppfattas via deras digitala medier. Respondenterna beskriver att det är rutin att gå in på en 

potentiell samarbetspartners hemsida och sociala medier för att bilda en uppfattning om 

företaget och att det är avgörande för om de skulle välja en viss byrå att samarbeta med. Hur 

den potentiella samarbetspartnern framställer sig är för respondenterna väldigt väsentligt vid 

anlitandet av en byrå. Genomgående för de intervjuade företagen är att digitaliseringen har 

genomsyrat deras arbete. Respondenterna på Öresundskraft beskriver att deras sätt att jobba 

och tänka kring relationer har ändrats via den digitala utvecklingen och att samtidigt som det är 

lättare att träffa rätt målgrupp så är det mer komplext. Vidare beskriver respondenterna att även 

om de har en stor kunddatabas är det svårt att ta kontakt med alla kunder då Öresundskraft inte 

har e-postadress till alla och att de då måste arbeta med att hitta fler plattformar att kommunicera 

med kunderna. 

 

Xtended arbetar med digitala kanaler på olika sätt och enligt fallföretagets grafiska designer 

utformas de digitala medierna på känsla och när tiden finns. VDn styrker detta genom att berätta 

att problemet är att fallföretaget inte har tid att utveckla sin marknadsföring. Enligt Alharbie 

(2015) efterfrågar kunder allt mer personlig kontakt och utvecklingen av de digitala medierna 

kan därför designas efter detta. Flera respondenter på fallföretaget berättar att i nuläget 

fokuseras de digitala medierna på att rekrytera personal men att Xtended vill utveckla sin 

digitala kommunikation för att vill nå ut till fler. Många av de externa intervjupersonerna 

besöker en potentiell leverantörs digitala kanaler innan en kontakt, och fallföretaget borde 

därför utveckla sina digitala kanaler mer mot potentiella kunder och inte bara mot ungdomar 

och rekrytering som är fokuset i dagsläget. 

 

Fallföretaget använder sig utav referenscase på sin hemsida för att öka tilliten, vilket är en typ 

av relationsmarknadsföring. Att skapa tillit mellan kunden och företaget är viktigt för en 

långvarig relation enligt Grönroos (1996). Då många av våra intervjupersoner efterfrågar just 

referenscase är detta något som bör tas i beaktning, vilket fallföretaget gör i dagsläget. Alharbie 

(2015) anser att bilden av företaget bör personaliseras via digitala kanaler för att stärka 

lojaliteten och kundrelationen. Varumärkesplaneraren på Öresundskraft anser att företagets 

personlighet kan visas genom att ha bilder på personalen på hemsidan och att personligheten 

präglar byrån. Detta styrker projektledare på Länsförsäkringar genom att påstå att bilder på 

människor på hemsidan ger en viss känsla, dock behöver inte bilderna vara på personalen själva. 

Respondenten anser vidare att det är bra att de på Länsförsäkringar har bilder på de anställda 

för att det blir mer personligt. 

 

Projektledare & HR-ansvarig på Xtended belyser att de bör bli lite mer personliga, dock är 

respondenten osäker på om fallföretaget verkligen hade gynnats av att använda 

relationsmarknadsföring via digitala kanaler. Det är ingenting fallföretaget gör i nuläget utan 

respondenten anser att de istället fokuserar på personliga möten. Forskaren Alharbie (2015) 

konstaterar att hela 20 % av jordens befolkning har ett konto på Facebook. Därför anser 

forskaren att sociala medier har en oerhörd betydelse för att nå människor runt om i världen 

med en väldigt liten budget, vilket också kan ses som en fördel. Den grafiska designern på 

Xtended anser att fallföretaget bör testa att skapa en kontinuitet i arbetet med sociala medier för 

att se vad det kan generera, vilket kan vara ett bra sätt att se resultatet svart på vitt. Detta styrker 

även fallföretagets VD som också anser att kontinuitet är viktigt, och att Xtended bör börja med 

mekanisk bearbetning som komplement. 

 

Författarna Jiang et.al (2016) hävdar att estetiken på hemsidan har större inverkan än vad vissa 

företag verkar tro. Den grafiska designern på fallföretaget menar dock att det inte ligger mycket 
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strategi bakom hemsidan. Sammanfattningsvis ansåg de externa respondenterna att det var 

enkelt att ta kontakt med företaget och att deras referenscase skapar tillit. Många av  

respondenterna var dock även eniga om att hemsidan var otydlig, att det tog en stund att förstå 

vad Xtended erbjuder för tjänster och att hemsidan kan arbetas igenom för att blir bättre. 

Intervjuperson Y berättar även att det är viktigt att hemsidan stämmer överens med vad de 

faktiskt gör, och att det därför är viktigt att snabbt kunna förstå vad företaget erbjuder. 

 

6.3 Implementering av relationsmarknadsföring  

 

Enligt en äldre modell från Grönroos (1996) finns det som nämnt i teorin tre taktiska element 

som bör tas till hänsyn vid implementering av relationsmarknadsföring. Dessa är: att söka 

direktkontakt med kunderna, att bygga en databas och att utveckla ett kundorienterat 

servicesystem. Det kan med enklare ord enligt författaren beskrivas som att lära känna sina 

kunder och att det finns utvecklade informationssystem som kan implementeras. Trots att 

modellen är från år 1996 anser vi att den fortfarande kan appliceras på fallföretaget. Även om 

tekniken utvecklas fort och det finns nyare och bättre system än vad det fanns år 1996, ser vi 

att det utifrån insamlad data fortfarande finns samma problematik än idag då Baltes (2016) 

anser att många företag inte använder sig av CRM-system trots att det kan locka och behålla 

kunder. Xtendeds VD berättar i intervjun att denne anser att fallföretaget inte utnyttjar sitt 

CRM-system till fullo. 

 

Flera av respondenterna beskriver att det är viktigt att nyttja sina digitala kanaler för att ta 

kontakt med kunder. Det handlar även om att kunna ge relevant information till rätt kund under 

rätt tid. VDn framför att Xtended vill skapa en mer mekanisk bearbetning som komplement till 

det personliga. Fallföretaget anser även att de vill fokusera mer på relationen med kunderna 

samt att de vill hitta fler kanaler att kontakta kunderna på. Detta kan tydligt knytas an till de tre 

taktiska stegen för implementering som Grönroos (1996) beskriver. Grönroos (1996) menar att 

det första taktiska steget är att söka direktkontakt med kunderna och det gäller då att företag 

riktar sin marknadsföring genom olika informationssystem. Genom att fallföretaget skapar en 

mekanisk bearbetning hade detta enligt Grönroos (1996) teorin underlättat företagets arbete 

med att söka direktkontakt med deras kunder då Xtended genom detta kan nå ut med rätt 

information till rätt kund. Respondenterna på fallföretaget berättar att de vill arbeta med 

relationsmarknadsföring och att det gäller att ge kunderna relevant information men att det är 

svårt. Om fallföretaget skapar en mekanisk bearbetning som komplement hade det enligt 

Grönroos (1996) även underlättat att förmedla relevant information till deras kunder. 

 

Grönroos (1996) anser i nästa element att företag genom att bygga en kunddatabas kan anpassa 

informationen till kunderna, detta resulterar i att interaktionen med kunderna blir bättre. 

Fallföretaget har ett CRM-system som VDn anser att företaget inte utnyttjar till fullo och enligt 

Grönroos (1996) bör denna kunddatabas vara etablerad för att interaktionen med kunderna ska 

bli bättre. Enligt respondenterna på fallföretaget finns skilda åsikter om vad som behövs göras 

för att lyckas med relationsmarknadsföring. Projektledare och HR-ansvarig anser att det krävs 

att de har en annan attityd gentemot kunderna medan VDn på fallföretaget anser att det krävs 

att företaget satsar mer på digitala medier. Det sista taktiska steget enligt Grönroos (1996) 

handlar om att utveckla ett kundorienterat servicesystem och forskaren anser att det är i stor del 

de anställdas engagemang, attityder och prestation som avgör om företaget lyckas med 

relationsmarknadsföring. Om de anställda inte är engagerade i sin roll som  

deltidsmarknadsförare och inte är motiverade att arbeta kundorienterat fallerar strategin anser 

Grönroos (1996). Här anser vi att det går att utläsa att personerna på fallföretaget inte har samma 
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attityd eller inställning till hur de ska gå tillväga med sin marknadsföring. Säljande 

projektledare på Xtended beskriver att det finns en plan för hur företaget ska vårda befintliga 

kontakter, men berättar samtidigt att relationsmarknadsföring inte är någonting de aktivt arbetar 

med i dagsläget. Vidare beskriver respondenten att företaget önskar arbeta mer med detta. 

Enligt Jackson och Ahuja (2016) kan företag styra hur kunder interagerar med företag på 

digitala medier genom att företagen segmenterar och profilerar kunderna. Författarna skriver 

att företag genom att samla in kundinformation kan lägga grunden för mer personaliserad 

marknadsföring. Även Grönroos (1996) talar, som tidigare nämnts, om vikten av 

kundinformation genom att fastslå att det krävs en kunddatabas för att kunna arbeta med 

relationsmarknadsföring.  

 

Fallföretagets grafiska designer förklarar i intervjun att Xtended utformar sin digitala 

marknadsföring på ”feeling”. Vidare i intervjun nämns att respondenten är osäker på vad 

relationsmarknadsföring innebär och är osäker på om det används i nuläget. Genom att följa 

forskarnas Jackson och Ahujas (2016) råd om att samla in kundinformation kan 

marknadsföringen riktas till att bli mer träffsäker. Brychan och Truong (2010) styrker detta 

genom att beskriva att det är av största vikt att förstå sin målgrupp för att kunna nå ut med sin 

marknadsföring. Medvetenhet om varumärket via internet, alltså online branding, kan enligt 

Brychan och Truong (2010) ske genom tillämpningen av e-mailmarknadföring och hemsidan.  

 

Enligt Grönroos (1996) krävs det resurser och kompetens för att kunna arbeta med 

relationsmarknadsföring som strategi. Vi anser att det framgår att Xtended inte har tillräckligt 

mycket kompetens och resurser för att utveckla de digitala kanalerna på ett ultimat sätt. Detta 

styrks i att fallföretagets säljande projektledare berättar att det ibland saknas en strategi i arbetet. 

Xtendeds VD påstår i intervjun att allt bör förbättras i företagets marknadsföring och att 

avsaknaden av utveckling till stor del beror på tidsbrist.  Grönroos (1996) beskriver att det krävs 

tid för att kunna etablera kundvård, någon som Xtendeds VD alltså anser att företaget inte har 

i dagsläget. 
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7 Slutsats 
 

Introduktion: I följande avsnitt beskrivs de slutsatser vi kan dra utifrån insamlad data kopplat 

till våra frågeställningar. Vi kommer att utgå från Grönroos (1996) tre taktiska steg vid 

implementering av relationsmarknadsföring, och rekommendera fallföretaget att ta hänsyn till 

dessa i arbetet med relationsmarknadsföring via digitala kanaler. 

 

Studien undersöker hur relationsmarknadsföring kan användas för att utveckla och 

implementera fallföretagets marknadsföring via digitala kanaler, samt vilka fördelar som 

fallföretaget kan erhålla genom användandet av relationsmarknadsföring. Utifrån diskussionen 

anser vi att fallföretaget inte bör underskatta digitala kanaler som ett verktyg vid deras 

marknadsföring då de potentiella kunderna lägger stor vikt vid hur företag marknadsför sig 

själva via sina digitala kanaler. Relationsskapande handlar inte bara om personliga möten utan 

även om att interagera med kunden i alla skeden i en säljprocess. Genom att använda sig av 

relationsmarknadsföring via digitala kanaler kan fallföretaget få fördelar så som möjligheten att 

individanpassa sin marknadsföring så att rätt information når ut till rätt kund, ökad 

kommunikation med kunderna samt stärkta relationer till fallföretagets nuvarande och  

potentiella kunder.  

  

Tiden, som upplevs som för knapp för fallföretaget, kan prioriteras annorlunda. Att fokusera på 

att lagra information om kunderna, lägga upp en strategi för hur hemsidan och de andra digitala 

kanalerna bör kommuniceras samt att Xtended använder sig utav existerande teori om 

implementering av relationsmarknadsföring bör prioriteras för att utveckla företagets 

marknadsföring. Vi anser att Xtended behöver mer kunskap om hur relationsmarknadsföring 

kan användas i fallföretagets marknadsföring samt erhålla en gemensam attityd kring hur 

relationsmarknadsföring bör användas i digitala kanaler. Fallföretaget använder sig inte i 

dagsläget inte av relationsmarknadsföring via digitala kanaler i stor utsträckning och bör avsätta 

mer tid och resurser för att utveckla detta. Utifrån vårt empiriska material anser vi att 

fallföretaget bör skapa kontinuitet i sociala medier, utveckla sin hemsida så att det blir tydligare 

med vad Xtended erbjuder för tjänster samt utveckla kunddatabasen. Utifrån insamlat empiriskt 

material visar studien att alla respondenter på fallföretaget bortsett från projektledare och HR-

ansvarig som är osäker är eniga om att det finns en vilja att utveckla en 

relationsmarknadsföringsstrategi men vi anser att det i det empiriska materialet framgår att de 

är oeniga om hur det bör göras. Xtendeds anställdas attityder, engagemang och prestation 

gentemot relationsmarknadsföring är även något som fallföretaget bör ha en enad uppfattning 

om för att lyckas med implementeringen enligt insamlad teori. Utifrån intervjuerna med de 

nuvarande och potentiella kunderna kan vi även där se att relationsmarknadsföring är något som 

fallföretaget bör arbeta med för att attrahera och behålla relationen med kunder. Fokus bör ligga 

på att skaffa kunskap om relationsmarknadsföring för att det ska kunna implementera och 

användas i arbetet. Inom tjänstesektorn krävs inte bara en bra produkt och ett starkt varumärke 

för att skapa en relation med en kund. Det krävs att företag fokuserar på personliga relationer för 

att skapa konkurrensfördelar. Genom goda relationer kan fallföretaget utmärka sig från 

kunderna. 
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7.1 Lyckad implementering via digitala kanaler 

 

Vi kan se att Xtended har en vilja och ambition att utveckla sin relationsmarknadsföring via 

digitala kanaler och utefter vårt insamlade empiriska material och teori kan vi dra slutsatsen att 

det finns många fördelar med relationsmarknadsföring. Det kan resultera i konkurrensfördelar 

genom goda relationer, effektivisering genom ett strukturerat sätt att samla kundinformation 

samt en enad uppfattning kring företagets arbetssätt. För att lyckas implementera 

relationsmarknadsföring via digitala kanaler kan vi utifrån insamlad teori se att Grönroos (1996) 

modell går att applicera i fallföretagets arbete för att de ska lyckas med implementeringen.  

Utifrån Grönroos (1996) modell kan vi ge följande rekommendationer till fallföretaget:  

 

Första taktiska elementet - Söka direktkontakt med kunderna 

Fallföretaget bör lära känna sina kunder och potentiella kunder bättre samt förstå att alla kunder 

inte kan bli identifierade på samma sätt. Genom att fallföretaget samlar in information om sina 

kunder kan Xtended rikta sin marknadsföring till att blir mer individualiserad och därmed mer 

relevant för kunden. Inlägg via digitala kanaler bör vara utformade ur ett 

relationsmarknadsföringsperspektiv för att öka förtroende och tillit till fallföretaget. Att veta 

mer om kunden samt vårda relationerna anser vi får kunderna att känna sig sedda, vilket även 

Xtended bör jobba mot.  

  

Andra taktiska elementet - Bygga en databas 

Fallföretaget bör utveckla sitt CRM-system för att bygga en databas med kundinformation. Via 

denna kundinformation kan fallföretaget lära känna sina kunder bättre och kan utforma 

säljsamtal utifrån insamlad information samt interagera bättre med kunden. Med denna viktiga 

information kan Xtended även utveckla sin kommunikation till att bli mer träffsäker. Det finns 

tid att tjäna på att ha kundinformationen samlat. Istället för att behöva utveckla 

kommunikationen till kunderna på nytt varje gång resulterar ett utvecklat CRM-system i att rätt 

information kan förmedlas ut snabbare, vilket skulle tidsoptimera Xtendeds arbete. 

 

Tredje taktiska elementet - Utveckla ett kundorienterat servicesystem 
Fallföretaget bör få hela organisationen att tänka ur ett service managementperspektiv. Detta 

innebär att samtliga på företaget bör vara medvetna om det essentiella i att ha personlig kontakt 

med kunderna, lägga vikt vid att skapa mervärde för kunden samt individualisera informationen 

till kunderna. Xtended bör även låta kunderna ha en mer aktiv roll genom processen än tidigare 

samt skapa en välorganiserad intern marknadsprocess. Detta kan åstadkommas genom att 

fallföretaget utvecklar samsyn kring hur marknadsföringen bör utformas.  Trots att modellen 

utvecklades för ett antal år sedan är modellen väsentlig än idag, den kan alltså vara ett bra stöd 

för utvecklingen av en relationsmarknadsföringsstrategi. Avslutningsvis är målet att kunderna 

ska känna att de vill skapa en långsiktig relation med Xtended och att kunden får vara en del i 

processen. 

 

7.2 Fördelar med relationsmarknadsföring 

 

Utefter våra frågeställningar kan vi se att det finns många positiva fördelar med att använda sig 

av relationsmarknadsföring. Det kan skapa konkurrensfördelar då goda relationer är ett sätt att 

utmärka sig från konkurrenterna samt att goda relationer skapar en känsla av tillit och resulterar 

i att kunderna stannar kvar längre. Tillit är en viktig del i relationsmarknadsföring och 

någonting som kunderna, enligt vårt insamlade empiriska material, efterfrågar. Att behålla 

kunderna sparar tid och energi och lämnar plats för ett större fokus på själva uppgiften. Att  
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genom relationsmarknadsföring samla kundinformation för med sig fördelar då det sparar tid 

och ökar träffsäkerheten vid utformandet av marknadsföringen.  

  

Vi anser att Xtended genom att använda sig av Grönroos (1996) modell kan få god hjälp för att 

implementera en relationsmarknadsföringsstrategi. Att ha en modell samt rekommendationer 

att utgå ifrån anser vi kommer underlätta företagets arbete med att strukturera upp Xtendeds 

arbetssätt och marknadsföring. Det blir samtidigt allt viktigare att skapa och vårda personliga 

relationer med företag. Genom att Xtended fokuserar på vikten av just relationer och vårdandet 

av detta anser vi att kunderna kommer att känna sig sedda och att just deras behov uppfylls. 

Detta resulterar i ett mervärde för kunden som vi anser gör att de är villiga att stanna kvar 

längre, vilket sparar tid och pengar. För Xtended kan relationsmarknadsföring via digitala 

kanaler användas för att utveckla fallföretagets marknadsföring och göra den mer träffsäker, 

vilket även är bra ur ett ekonomiskt perspektiv då användningen av digitala kanaler är väldigt 

kostnadseffektivt. Då allt fler i samhället är uppkopplade är relationsmarknadsföring ett 

fördelaktigt tillvägagångssätt. Vi anser alltså att Xtended har mycket att vinna på att utveckla 

sin marknadsföring genom att utveckla sin relationsmarknadsföring via digitala kanaler. Genom 

vår slutsats, där hur Grönroos (1996) modell kan implementeras på Fallföretaget är en av dem, 

anser vi att det finns en grund som Xtended kan utgå ifrån i sitt framtida arbete med  

marknadsföringen. 

 

8 Förslag till vidare forskning 
 

Utifrån studien har vi kommit fram till att definitionen av begreppet relationsmarknadsföring 

skiljer sig åt mycket från person till person, och att det finns olika sätt att använda 

relationsmarknadsföring på. Utifrån den kända marknadsmixen kan man i vidare forskning 

försöka utveckla en ny marknadsmix sett ur ett relationsmarknadsföringsperspektiv. 

 

Studien hade även kunnat göras med infallsvinkeln att undersöka en annan målgrupp, som 

exempelvis att undersöka hur relationsmarknadsföring kan attrahera och bygga relationer med 

personal. Studien hade även kunnat göras med endast nuvarande kunder för att se hur 

relationsmarknadsföring via digitala kanaler påverkar deras redan befintliga relation. Om man 

hade velat att studien skulle bli mer representativ för just eventbyråer hade studien även kunnat 

göras genom att intervjua flera olika eventbyråer för att generalisera resultatet. Dock finns det 

en begränsning då eventbyråer är väldigt olika i både storlek, målgrupp och tjänster vilket gör 

det svårt att generalisera helt och hållet.  Studien hade samtidigt kunnat vara med en kvantitativ 

ansats för att få in fler respondenters uppfattning och därigenom bli mer representativ. För att 

få en bredare förståelse av vad man som företag vinner på att använda sig av 

relationsmarknadsföring i digitala kanaler kan man i vidare forskning istället använda sig av en 

kvantitativ metod för att mäta ett större antal kunders uppfattning. 
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10 Bilagor 
  

Intervjuguide. Xtended Business & Event 

 
1. Personens bakgrund på företaget. 

Exempelfråga: Berätta vad du har för position på företaget och hur länge du har arbetat där. 

 

2. Hur företaget arbetar med digitala medier. 

 

3. Företagets tankar kring lojalitet och tillit. 

 

4. Frågor kring kommunikation. 

Exempelfråga: Hur kommunicerar ni med era befintliga kunder? 

 

5. Hur företaget ser på den digitala utvecklingen. 

Exempelfråga: Använder ni er av något CRM-system? 

 

6. Företagets tankar kring relationer. 

Exempelfråga: Hur vårdar ni kontakten med befintliga kunder? 

 

7. Tankar kring ämnet relationsmarknadsföring. 

Exempelfråga: Vad är era tankar kring relationsmarknadsföring? 

 

8. Frågor kring hur företaget kan utveckla sin marknadsföring och sitt relationsbyggande. 

Exempelfråga: Hur vill ni utveckla er marknadsföring? 
 

Intervjuguide. Externa respondenter 

 
1. Personens bakgrund på företaget. 

Exempelfråga: Berätta vad du har för position på företaget och hur länge du har arbetat där. 

 

2. Frågor kring samarbetspartners och deras närvaro på digitala medier. 

Exempelfråga: Hur väljer ni era samarbetspartners? 

 

3. Frågor kring företagets tankar om lojalitet och tillit. 

 

4. Företagets sätt att se på kommunikation. 

Exempelfråga: På vilka sätt kommunicerar ni med era kunder? 

 

5. Tankar kring ämnet relationsmarknadsföring. 

Exempelfråga: Vad är era tankar kring relationsmarknadsföring? 

 

6. Företagets tankar kring den digitala utvecklingen. 

Exempelfråga: Hur har den digitala utvecklingen ändrat ert sätt att arbeta? 

 

7. Hur företaget arbetar med digitala medier 

 

8. Företagets tankar kring relationer. 

Exempelfråga: Hur viktigt är det för er att skapa relationer med andra företag? 
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9. Be respondenten att gå in på Xtendeds hemsida. 

Exempelfråga: Vad är din första tanke när du går in på Xtendeds hemsida 
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