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Abstract 

Relationship marketing is an important part of the new view of communication strategies. The 
theories around this subject has a general and global perspective on how to manage relations 
and communication problems. But somehow the local perspective is forgotten. In this thesis 
we have focused on the local market and which demands it has on the work with relationship 
management. The purpose of this thesis is to find out how relationship marketing can 
contribute to create a high valued brand on a local market. In this case the local news and 
entertainment site Vibb Kalmar.  

The thesis was carried out by intervening (qualitative method) individuals on three different 
levels in the field of relationship marketing. One of the most respected professor in the field 
of relationship marketing. We have also two different consulting-firms and one client each 
from both of the firms. All located in Kalmar. We have used a theoretical frame of reference 
based on relationship marketing, service marketing, brand management and market 
communication. We compared the literature with the collected empirical data to come up with 
our own conclusions about local relationship marketing. The conclusion shows that some 
aspects become more important on a local market. Persons behind the brand are very 
important. The company needs to be active in their network. It´s important to be a part of the 
community and take their responsibility to be a good citizen. It also gives recommendations 
on how a local news and entertainment site should work with relationship marketing.   
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1. Inledning 
I det här kapitlet presenterar vi bakgrunden till vår uppsats. Det följer även en formulering av 

problemet och en diskussion kring dess innebörd. I kapitlet motiverar vi även vårt val av 

ämne och dess påverkan på samhället. Vi formulerar även syftet med uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 
Vad är egentligen en relation? Var dras gränsen till vad som är kommunikation eller inte? 

Relationsmarknadsföring är ett begrepp som växer allt mer och forskare runt om i världen 

påvisar idag dess viktiga betydelse inom ett företags marknadskommunikation. Vi jämställer 

det med vårt egna myntade begrepp, nämligen relationsmarknadskommunikation (se 

begreppsdefinition). Detta gör vi för att utvidga begreppet relationsmarknadsföring så att det 

faller innanför ramarna för medie- och kommunikationsvetenskap. Det blir då inte enbart 

fokus på marknadsföring, utan den viktiga aspekten med kommunikationen lyfts fram och 

belyses inom marknadsrelationer.  

Relationsmarknadsföring är att forskningsområde som har fått ett starkt fäste i Skandinavien 

och begreppet utvecklas ständigt. Evert Gummesson skriver i sin bok 

Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R (2002:16) att begreppet sätter relationer och 

nätverk i centrum. Det som intresserade oss var att studera begreppet utifrån ett lokalt 

perspektiv. De teorier som finns har ett generellt angreppsätt, de tar inte hänsyn till att 

marknader kan vara geografiskt begränsade och att dessa marknader kan utformat egna 

normer. Vad vi menar med ett lokalt perspektiv är att vi vill undersöka om dessa teorier går 

att applicera på en lokal marknad. Vi har valt att studera Kalmar och då internetmarknaden. 

Vi har valt att utgå från en nystartad nyhetssajt, Vibb Kalmar (vibbkalmar.se). Hemsidan 

tilltalar en lokal målgrupp och söker efter att få lojala besökare som återkommer och har en 

nära relation till hemsidan. Vi kommer att gå tillväga så att vi undersöker om det finns någon 

skillnad mellan teorin och hur lokala aktörer arbetar med relationsmarknadskommunikation. 

För att sedan undersöka om det finns några speciella faktorer som bör beaktas om Vibb 

Kalmar väljer att använda sig av relationsmarknadskommunikation. 

Den lokala marknaden är intressant att studera utifrån ett marknadskommunikationssynsätt. 

På den lokala marknaden finns det ofta en eller flera stora nyhetsaktörer. Det kan t.ex. vara en 

stor lokaltidning som har en lång historia och är en väletablerad institution i samhället.  
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Vi valde även att studera relationsmarknadskommunikation att vi har ett stort intresse i ämnet 

och hoppas på att vi även kan arbeta med det i framtiden. Att bygga starka varumärken och ha 

en bra relation till sin målgrupp är faktorer som företag får upp ögonen för allt mer och därför 

blir rollen som kommunikatör allt viktigare.  

1.1.1 Vibb Kalmar 

Vibb Kalmar startade som ett skolprojekt där vi som skriver uppsatsen tillsammans med tre 

andra studenter tog fram en medieprodukt. Sidan skiljer sig från andra lokala nyhetskanaler 

när det kommer till rapporteringen. Den är enbart inriktad på events, shopping, kultur, musik 

och nöjesnyheter som sker i Kalmar. Sajten vänder sig till en ungt sinnad målgrupp. Den 

publicerar information i form av kronologiska inlägg likt bloggformatet, istället för 

traditionell artikelpublicering. Fokus på sidan ligger även på att informera om aktivteter innan 

de äger rum, på så sätt blir det en enorm plattform för att få fri promotion för aktiviteter. Med 

projektet arbetar fem studenter ideellt. Till sajten finns även ett antal frilansade skribenter och 

bloggare knutna.  

Finansiärer och ägare till Vibb Kalmar är lokaltidningen Barometern. Tidningen är en av 

Kalmar läns största tidningar och är väletablerad i samhället. Barometern ser Vibb Kalmar 

som ett utvecklingsprogram för att nå nya läsare. Barometern har svårt att nå en ung målgrupp 

och försöker genom Vibb Kalmar tilltala de unga människorna. Tidningen ser även Vibb 

Kalmar som ett försök till ett nytt sätt att publicera där det läggs fokus på rapportering i 

förhand, inte i efterhand. Som en traditionell tidning så brottas Barometern med moraliska 

aspekter och kan inte publicera viss information i förväg för att det på så sätt skulle gynna 

privata intressen. Vibb står således utanför dessa aspekter och kan publicera innehåll som 

innebär gratis promotion.       

1.2 Problemdiskussion 
Det finns en mängd olika teorier kring begreppet relationsmarknadskommunikation samtidigt 

som det finns en mängd olika utövare som har sina egna arbetssätt med just detta. Vilka 

faktorer är det som är av betydelse när vi skall arbeta med relationer? Finns det några teorier 

som lämpar sig bättre för marknadskommunikationen på en lokal nivå eller fungerar teorierna 

oavsett marknad och storlek på företaget? I teorin har vi sett att det finns begränsat material 

som tar hänsyn till det lokala, dock ser vi att det diskuteras mycket kring den globalisering 

som sker. Trots att vi går mot en allt mer global värld så finns det lokala kvar och med den 

nya teknologins intrång i våra liv är det lätt att vi glömmer bort de personliga relationerna. 
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Den fysiska kontakt och de mänskliga mötena som trots allt är en stor del av våra liv. 

Påverkar globaliseringen även forskningen kring marknadskommunikationen till den grad att 

även forskarna glömmer bort, eller väljer bort, den viktiga betydelsen av de lokala aspekterna 

som spelar in när vi arbetar med relationer inom marknadskommunikation?  

Kan vi med hjälp av teori och praktiskt arbete inom relationsmarknadskommunikation, bygga 

upp ett starkt varumärke i Kalmar för sajten Vibb Kalmar? Anledningen till att en lokal 

papperstidning som Barometern i Kalmar har en så hög trovärdighet och starkt varumärke 

lokalt är något vi bara kan spekulera i. Att det är en gammal väletablerad tidning är något som 

säkert spelar en stor roll i deras starkt förankrade varumärke i Kalmar. Vibb Kalmar har ingen 

lång gedigen historia eller trogna besökare att luta sig mot utan måste skapa en helt ny 

besökarkrets. På vilket sätt kan relationsmarknadskommunikation användas för att locka 

människor att besöka sidan och få dem att återkomma?  

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett företag med hjälp av 

relationsmarknadskommunikation kan stärka sitt varumärke på en lokal marknad.  

1.4 Problemformulering 
Våra huvudfrågor som vi vill besvara i vår undersökning: 

• Skiljer sig arbetet med relationsmarknadskommunikation på lokal nivå i Kalmar i 

jämförelse med de generella teorierna?  

• Hur kan relationsmarknadskommunikation stärka varumärket Vibb i Kalmar?  

1.5 Begreppsdefinition 
Med relationer ställer vi oss bakom Gummesson definition av begreppet: ”… minst två parter 

som står i kontakt med varandra” (2002:17). Detta gör vi för att vi anser oss dela samma 

uppfattning, dock tar vi begreppet ett steg längre och ser även förhållandet mellan sajt och 

besökare som en relation.   

Relationsmarknadskommunikation är det ord som vi själva har formulerat och det är en 

utveckling av relationsmarknadsföring. Gummesson skriver att: ”Relationsmarknadsföring är 

marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum” (2002:16). De båda 

orden har samma betydelse för oss men vi vill med denna omformulering belysa och flytta 

fokus åt kommunikationsvetenskapen i vår uppsats eftersom det är inom detta ämne vi skriver 

uppsatsen.  
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Begreppet kommunikation kommer även att användas i texten. Med kommunikation menar vi 

i enlighet med vad Gummesson skriver i Relationsmarknadsföring:Från 4P till 30R 

(1995:45), att det är en dubbelriktad process mellan två eller flera parter. Kommunikation 

uppstår när båda parter är delaktiga, den är således inte enkelriktad. Ordet kommunikation 

härstammar från det latinska ordet ”communis” som betyder gemensam, att göra något 

tillsammans (www.ne.se). 

Vi kommer genomgående använda oss av termen kunder när vi diskuterar 

relationsmarknadskommunikation. Dock bör det understrykas att ser det utifrån Vibb så är 

kunder en annan term för besökare.  

Begreppet produkt kommer även att användas genomgående i uppsatsen. Vi ser produkt som 

ett brett begrepp som inte enbart omfattar en fysisk vara. Utan även service och tjänster. 

Produkt är det som ett företag i grund och botten framställer, det kan vara en hemsida, en 

musfälla eller att företaget säljer semesterresor.  

I den teori vi använt oss utav förekommer det engelska begreppet brands, detta har vi översatt 

med ordet varumärke i vår uppsats, då vi finner det som svenska språkets motsvarighet med 

liknande innebörd. 

1.6 Företagspresentationer 
Nedan följer en kort beskrivning av de företag där de respondenter som har intervjuats i 

undersökningen är verksamma. En presentation av respondenterna följer under kapitlet 

metod. 

Företaget Sederkvist Kommunikation grundades i Kalmar år 2005. Inom företaget finns det 

kunskapar inom marknadskommunikativa utbildningar, aktiviteter och lång erfarenhet inom 

försäljning. Företaget arbetar med flera mindre och medelstora företag över hela Småland och 

håller även föreläsningar vid Högskolan i Kalmar. Företaget arbetar med både interna och 

externa kommunikationsfrågor (www.sederkvist.se). Din Byrå är en 

marknadskommunikations och reklambyrå som är stationerad i Kalmar med 4 anställda. Det 

är ett konsultföretag som arbetar med att hjälpa kunder med deras marknadskommunikation, 

mediestrategier och liknande. Din Byrå arbetar även med reklamkampanjer, 

varumärkesbyggande och grafiska profilerings medel så som grafisk profil, folders och 

hemsidor (www.dinbyra.se). KST Infoservice består av KST KalmarSund Tryck, KST Råd 

och Resultat, KST ColorCenter/Arkitektkopia Kalmar. Företagsgruppen sysslar med 

tryckeriverksamhet, kopieringsverksamhet och grafisk produktion. KST Infoservice har haft 
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kunder som Posten Sverige, Kährs, Kalmar Industries och Ticket Resebyrå (www.kstab.se). 

Företaget Woodtechnique grundades 1993 och har sitt huvudkontor i Växjö. Ägare till 

företaget är Investment AB Stenberg och dotterbolag till AB Sigfrid Stenberg. 

Woodtechnique har ca 50 anställda och säljkontoren är fördelade i Sverige, Finland och 

Norge. Företaget erbjuder verktygslösningar för olika företag inom trä och skogsindustrin 

(www.woodtechnique.se).  

1.7 Avgränsningar 
Det finns flera olika marknadskommunikationsstrategier, i vår avgränsning har vi valt att 

fokusera på relationsmarknadskommunikation. Vi har valt att undersöka hur detta 

angreppssätt kan hjälpa Vibb med att etablera sig lokalt i Kalmar. I problemformuleringen 

frågar vi oss hur relationsmarknadskommunikation kan stärka sitt varumärke på en 

lokalmarknad, dock väljer vi att enbart studera Vibb som är en aktör på den lokala 

marknaden.  Vi har valt att göra vår studie i Kalmar då det är denna lokala marknad sajten 

skall vara verksam i. Det är av vår ambition att undersöka en begränsad marknad, en lokal 

marknad och vi valde då att rikta in uppsatsen på Kalmar för att få en tydlig avgränsning. 

Customer Relationship Management (CRM) är ett begrepp som är underställt 

relationsmarknadskommunikation och endast fokuserar på interaktionen mellan kund och 

leverantör utan att ta hänsyn till nätverket, därför väljer vi i vår uppsats att inte belysa detta 

begrepp utan fokuserar på just relationsmarknadskommunikation, detta kan då bidra till att 

uppsatsen får en tydligare riktning och röd tråd. Vi har i vår uppsats även haft med 

genusperspektivet. Dock gav denna infallsvinkel inget av vikt för uppsatsen under 

intervjuerna och vi har valt att inte ta upp perspektivet i uppsatsen. Finns det intresse för 

respondenternas syn på genusperspektivet går det att läsa i transkriberingen av intervjuerna. 
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2. Teori 
Under det följande kapitlet presenterar vi den teoretiska begreppsgrund som vi utgått ifrån 

för vår analys av empirin. Nedan följer en redogörelse för begreppen 

marknadskommunikation, relationer, varumärke, relationsmarknadskommunikation och 

SWOT-analys.  

2.1 Marknadskommunikation 
Rita Mårtensson skriver i sin bok Marknadskommunikation: kunden, varumärket, 

lönsamheten (2009:17) att kommunikation ses allt mer som en viktig del av företagets 

verksamhet. Den likställs med de viktigaste råvarorna som finns i verksamheten. 

Marknadskommunikation får en betydande roll både för att kommunicera med företagets 

publik och att nå ut med företagets varumärke. Den skall kommunicera ut de associationer 

som företaget vill att varumärket skall förknippas med, ge varumärket en personlighet. Vi går 

mot ett skifte där det är viktigt att inte beakta varumärken som en uppsättning produkter, utan 

också försöka se att ett varumärke är även upplevelser. Marknadskommunikationen får då en 

viktig roll så att associationerna kan kopplas till varumärket och upprätthållas. 

Marknadskommunikation är alla de tillfällen då företaget kommer i kontakt med kunder och 

intressenter på många olika plan. Det kan vara i allt ifrån traditionell reklam till mötet mellan 

personalen och kunderna eller intressenter vid både formella och informella tillfällen. 

Den traditionella marknadskommunikationen sker främst via hemsidor, reklam, olika 

aktiviteter, publicitet och liknande. Mårtensson (2009:19) skriver även att en viktig faktor i 

marknadskommunikationen är customer-2-customer (C2C). Att kunder nås av budskapet 

genom andra konsumenter som på sätt agerar ambassadörer eller opinionsledare för 

varumärket. En bidragande faktorer till att C2C har blivit en viktig del är att 

kommunikationen mellan konsumenterna har förenklats genom internets utveckling. 

2.2 Relationer 
Gummesson (2002:16) definierar relationsmarknadskommunikation som 

marknadskommunikation där relationer, nätverk och interaktioner står i centrum. Med 

relationer menas minst två parter som står i kontakt med varandra. När relationerna blir flera 

till antalet, komplexa och svåra att beskriva uppstår nätverk. De aktiviteter och samspel som 

uppstår mellan parterna i nätverken benämns som interaktion, parterna interagerar med 
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varandra. Fördelarna med relationsmarknadskommunikation är att den kan ge möjligheter till 

längre och starkare kundrelationer och därmed bidra till lägre kostnader för företaget.  

2.2.1 Kundrelationer 

Per Echeverri och Bo Edvardsson skriver i sin bok Marknadsföring i tjänsteekonomin 

(2002:88-89) att det kan vara svårt att finna en entydig definition av vad kundrelation innebär, 

dock är det viktigt för företag att ha en uppfattning av vad kundrelation står för så att arbetet 

med kunderna sköts på ett så effektivt sätt som möjligt. Om företaget inte har ett 

relationsperspektiv blir det omöjligt för företaget att se sina kundrelationer även om sådana 

skulle finnas. Kundrelationer finns av olika slag och styrkor. Det finns tre olika sorters 

engagemang hos kunden, nämligen positivt engagerad, indifferent och negativt engagerad. 

Trots att kunden har milt engagemang eller negativ relation till företaget så är det fortfarande 

en kundrelation, dock kan det finnas anledningar för att kunden stannar kvar, det kan vara 

kontrakt eller brist på alternativ som gör att relationen kvarstår. Även de företag som ägnar 

sig åt det traditionella transaktionssynsättet kan besitta ett stort kundkapital i form av 

kundrelationer men då kan företaget försumma fördelarna med att utnyttja detta kapital, vilket 

kan leda till ineffektivt marknadskommunikationsarbete. Det vi måste förstå med 

kundrelationer är hur kundrelationer uppstår, utvecklas, förändras och avbryts. När företaget 

förstår detta kan arbetet med relationsmarknadskommunikationen börja och då leda till 

framgångar för företaget.  

2.2.1.1 Långsiktiga relationer 

Inom relationsmarknadskommunikation värderas långsiktigt samarbete och win-win 

konceptet högt med företagets intressenter inom företagets nätverk. Här ser Gummesson 

(2002:29) det viktigt att samtliga parter i relationen har en konstruktiv attityd och att parterna 

känner att relationen är betydelsefull, meningsfull och på bådas villkor. Genom win-win 

konceptet kan relationens duration (livslängd) ökas och detta har blivit ett mer centralt mål 

inom marknadskommunikationen idag. Det är även viktigt att parterna har förtroende för 

varandra för att relationen skall vara välmående och långsiktig. Tidigare lades det alltför 

mycket resurser på att skapa nya kunder och alltför lite för att behålla de existerande 

kunderna. 

2.2.2 Nätverk 

I boken The Business Marketing Course: Managing in Complex Networks (2006:18) skriver 

David Ford et al. att företag ofrånkomligt agerar i nätverk, att de alltid står i förbindelser med 
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kunder och leverantörer. I nätverken ryms även konkurrenter och intressenter som alla har 

någon form av relation till företaget. Marknadskommunikatören bör ha förståelse för 

nätverkets betydelse. Ett nätverk är dynamiskt och ändras ständigt, kommunikatören måste ta 

fram strategier så att företaget och varumärket kan positioneras i förhållande till de andra 

aktörerna inom nätverken. Gummesson (2002:17) skriver att nätverk uppstår när relationerna 

blir många och komplexa och genom att parterna samspelar med varandra uppstår ett nätverk 

där olika parter och har olika betydelser. Ford et al. (2006:10) pekar på det faktum att nätverk 

är dynamiska och påverkas av yttre och inre faktorer är det viktigt att ständigt förvalta 

relationerna som företaget har med olika aktörer inom nätverket, således att integrera för att 

bibehålla relationerna i nätverket.  

2.2.3 Kundvård 

Gummesson (2002:50) skriver att kundvård, alltså att sköta existerande relationer under en 

längre tid har varit underordnat att skaffa nya kunder, nya relationer. Dock har det skett ett 

skifte inom synen på befintliga kunder och istället skall företaget vårda, bearbeta och utveckla 

de relationer som de redan har. De kunder som redan finns knutna till företaget har på så sätt 

en viktigare roll än att försöka att finna nya kunder. ”Skälet till att satsa på existerande kunder 

är att man alltmer ser kunden som företagets knappa resurs” (Gummesson, 2002:50). Detta 

gör att långvariga relationer sätts i fokus och att underhålla relationer är en stor del av 

relationsmarknadskommunikation. Att anskaffa en relation kan ses som en start, men det 

riktigt svåra arbetet är att få denna relation att utvecklas och bli långvarig. 

2.2.4 Personal 

Christian Grönroos skriver i sin bok Service Management And Marketing (2007:35) att 

framgången för relationsmarknadskommunikationen är mycket beroende på personalens 

attityder, engagemang och prestationsförmåga. Om inte personalen är engagerad i sin 

serviceroll och inte är motiverade att prestera så faller arbetet med relationer till kunderna och 

det blir svårt att genomföra företagets strategier kring relationer. Därför är det viktigt att 

internt motivera personalen och göra dem hängivna till företagets syn på 

relationsmarknadskommunikation. Den interna relationsmarknadskommunikationen och dess 

process blir då avgörande för hur väl relationsarbetet faller ut.     

2.3 Varumärke 
Mårtensson (2009:57) skriver att: ”Varumärket = Produkten + Förpackningen + Mervärden”. 

Enligt denna teori är varumärken en kombination av flera olika faktorer. Själva produkten är 
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det som företaget framställer, rent fysiskt eller som en service. Det är kärnan i produktionen 

och utgör på så sätt själva grunden i varumärket. Begreppet förpackning syftar inte enbart på 

den fysiska kartongen eller liknande som kan omge en produkt. Utan det syftar även till hur 

företaget framställer själva produkten, t.ex. inom tjänstesektorn. Det kan vara hur företaget 

presenterar sitt utbud på sin hemsida i form av layout, struktur och liknande. Mervärdet är den 

del av varumärket som är den mest abstrakta. Det är de associationer som företagets målgrupp 

har till varumärket. Själva produkten utgör en viktig del av hur kunderna upplever 

varumärket. Dock är det svårt att se hur stor inverkan de olika delarna av varumärket har, 

vilken del det är som är mest betydelsefull. En kund köper en helhet där alla tre faktorer 

spelar in, på så sätt är alla aspekter viktiga. Detta innebär att det kan vara väldigt svårt att 

särskilja varumärken åt baserat på olika särdrag hos produkten. Det är viktigt att försöka 

skapa en personlighet för varumärket. T.ex. kan bra design öka värdet hos produkten. 

Varumärket kan ses som mer trovärdigt om det har en design som tilltalar målgruppen.  

2.3.1 Varumärkesidentitet & positionering 

Enligt Mårtensson (2009:79) är varumärkesidentiteten företagets vision över hur företaget vill 

bli uppfattade av deras målgrupp. Det är således en intern strategisk bild som företaget vill att 

omgivningen skall ha av företaget. Dock kan det vara så att målgruppen har en annan bild av 

varumärket än själva identiteten. Denna bild betecknas ofta som varumärkets image. Företaget 

skall med hjälp av marknadskommunikation försöka sträva mot att varumärkesidentiteten och 

varumärkets image skall stämma överens. Företaget måste då ha en klar och tydlig identitet, 

en uppsättning av associationer som förmedlas genom marknadskommunikation. Identiteten 

skall även vara utgångspunkt för all kommunikation i företaget. ”Positionering är en strategi 

som går ut på att företaget, varan eller tjänsten skall tilldelas en egen position, en cell, i 

kundens hjärna så att kunden spontant väljer ett visst varumärke när ett köp är aktuellt” 

(Gummesson, 2002:144). 

Mårtensson (2009:83) skriver att positioneringsarbetet av ett varumärke börjar med att 

kartlägga varumärkets territorium. Olika former av värden som företaget vill att varumärket 

skall förknippas med. Det handlar om att ta fram en själ åt varumärket och genom att företaget 

väljer ett territorium så väljer företaget även vilka associationer som varumärket skall 

förknippas med. Genom att kommunikationen sedermera anspelar på denna identitetsbild som 

skapats genom associationerna talar företaget om hur det förhåller sig till andra varumärken 

på samma marknad. Det är vanligt att i dagens samhälle använda sig av flerdimensionella 

fördelar som anspelar på både funktionella och emotionella värden. Det finns ett flertal olika 
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sätt att positionerna sitt varumärke. Mårtensson (2009:91) delar in dem i tre kategorier: 

konkurrentbaserad, målinriktad och emotionell positionering. Det skall dock understrykas att 

positioneringen alltid skall utgå ifrån målgruppen och deras mål med att använda produkten.      

2.3.2 Lokalt varumärke 

Enligt Jean-Noel Kapferer i boken The New Strategic Brand Management (2008:9) kommer 

varje forskare upp med olika definitioner på vad begreppet varumärke (brand) verkligen 

innebär och svårare blir det när det kommer till att definiera hur vi skall mäta styrkan i ett 

varumärke.  Dock existerar det en internationell överenskommelse kring hur vi kan definiera 

begreppet: ”A sign or a set of signs certifying the orgin of a product or service and 

differentiating it from the competition” (Kapferer 2008:10). Varumärkets mest väsentliga 

egenskaper är att det består av ett namn med en laddning som kan influera till köp. Det är inte 

själva valet av namn som är av största betydelse här utan till vilken grad av utmärkande, 

differentierade, slagkraftiga och trovärdiga associationer som väcks till namnet och 

varumärket.  

Lokala varumärken finns och kommer fortsätta finnas. Frågan Kapferer (2008:485-487) 

ställer sig är, hur de lokala varumärkena skall kunna stå emot konkurrensen mot de globala 

och internationella företagen? Självförtroende och närhet till kunden kommer inte att ge det 

lokala företaget oändligt skydd utan det är då viktigt att strategier utformas för att upprätthålla 

företagets position på den lokala marknaden. Det är även av stor betydelse att definiera det 

lokala företagets svagheter. Typiska svagheter för lokala företag, enligt Kapferer (2008:485-

487), kan vara begränsad innovationsförmåga, livlighet och trendighet då framförallt om vi 

ser till ungdomars inställning.  

2.3.3.1 Lokala varumärkens svagheter 

Kapferer (2008:485-487) menar att lokala företag har en tendens att vara motsträviga i 

sinorganisation, det kan bero på deras historia av att alltid ha varit en del av det lokala 

samhället och kan på så sätt skapa en lathet som sänker ambitionsnivån. Därför är det viktigt 

för företaget att klargöra vilka nya mål som företaget skall sikta mot och på vilka sätt de kan 

utnyttja sina konkurrensfördelar på bästa sätt. Det är vanligt bland lokalt förankrade 

varumärken att deras innovationsförmåga är låg.  Företaget lutar sig för hårt mot de lojala 

kunderna och kan då tappa relevansen i deras produktutbud och blir omoderna. Det är viktigt 

att ett varumärke är innovativt, detta är själva livsnerven för företaget. Att investera i stora 

utvecklingsprogram kan vara svårt för de mindre lokala företagen, då kan de istället 
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undersöka och utveckla nya koncept som ligger i linje med deras konsumenters behov. De kan 

också arbeta med att identifiera sina produkters värde för konsumenterna och på så sätt göra 

dem bättre och även mer lättillgängliga.   

2.3.3 Parasociala relationer 

Trots att varumärken och symboler sedan långt tillbaka spelat stor roll i bland annat kyrkan 

med dess kors, katedraler och Vatikanen så har industrin fokuserat på att producera varor och 

sett varumärken som endast reklam. Gummesson (2002:143) menar att idag går företag ifrån 

detta och arbetar mer med att producera och äga varumärket. Just produktionen har blivit en 

nätverksorganisation för företaget, nätverksorganisationen består av underleverantörer som då 

själva står för producerandet.  

Relationer behöver inte betyda just relationer mellan människor som är en vanlig uppfattning 

utan här finns det fler dimensioner. Parasociala relationer, som Gummesson (2002:143) 

beskriver det, är de relationer vi har till objekt, symboler och andra företeelser. Den relation vi 

har till ett företag och dess produkter är ofta opersonliga, dock är de av stor betydelse för 

företagets marknadskommunikation. Företagets image (se ovan) berörs till stor del av 

huruvida marknadskommunikationen är utformad, den bidrar till vilka associationer och 

relationer som skapas till företagsnamnet, varumärket eller andra personer som förknippas 

med företaget. 

Mårtenson (2009:266) diskuterar att kunder har flera olika relationer till varumärken. 

Relationerna kan vara av olika karaktär och då är det viktigt att känna till vilken typ av 

relation kunderna har så att företaget kan identifiera var värdet för kunden skapas. Författaren 

identifierar 4 olika relationer kunder kan ha till ett företag: 

1. Kundens relation till varumärket, företaget, personal på företaget eller andra kunder som 

tillhör företaget.  

2. Kunden kan identifiera sig med företaget. 

3. Kunden kan vara engagerad i olika nätverk som är kopplade till företaget eller varumärket. 

Exempel på detta är Harley Owner Groups, HOGs. 

4. Samarbeta och deltaga med företaget, kunden tillåter företaget att kontakta dem i olika 

former. 

2.4 Relationsmarknadskommunikation 

Manfred Bruhn tar upp i sin bok Relationship Marketing – Management of Customer 
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Relationships (2003:10) flera olika forskares definition av begreppet 

relationsmarknadskommunikation. Begreppet relationsmarknadskommunikation står för att 

attrahera, vårda och förhöja kundrelationerna till företaget. Relationsmarknadskommunikation 

går också att se ur den synvinkeln att det handlar om förståelse, vårdande och skapande av 

relationer mellan de olika ekonomiska intressenter företaget har, då framförallt kunderna. 

Relationsmarknadskommunikation täcker alla de handlingar som har att göra med analys, 

planering, konkretisering och kontrollering av vad som initiera och stabiliserar affärsrelationer 

med företagets olika intressenter.  

2.4.2 Relationsperspektivet 

Att se på marknadskommunikation ur ett relationsperspektiv introducerades under 1980-talet 

och utvecklas fortfarande enligt Echeverri och Edvardsson (2002:46).  Med 

relationsmarknadskommunikation menas den aktivitet som syftar till att attrahera, upprätthålla 

och underlätta för kundrelationer. Med relationsperspektivet ses kommunikationsprocessen 

som långvariga och betingad. Genom relationer skapas mervärde för kunden och detta kan då 

bidra till ökad lojalitet gentemot företaget. För att kundrelationer skall bli starka och 

förtroendefulla är det viktigt med de interna relationerna inom det säljande eller producerande 

företaget. För att kunden skall bli nöjd krävs det att de olika avdelningarna kommunicerar och 

samarbetar med marknadsavdelningen, på så sätt blir t.ex. medarbetare från produktions- och 

utvecklingsavdelningen marknadskommunikatörer på deltid. Därför är det viktigt med goda 

relationer både internt och externt för företaget. 

Synen på marknadskommunikation har flyttats från att fokusera på enstaka transaktioner till 

att arbeta mer med att utveckla och bygga upp kundrelationer. Här skiljer Echeverri och 

Edvardsson (2002:47) på två olika synsätt, nämligen det äldre transaktionssynsättet och det 

nyare relationssynsättet. Med transaktionssynsättet är fokuset riktat på försäljning, produktens 

egenskaper och tidsperspektivet är väldigt kort. Gummesson (1995:25) definierar 

transaktionssynsättet som en engångsförsäljning och menar att om en affär har genomförts 

med en kund, behöver inte detta innebära att en ny affär görs ingen. Inte ens om flera affärer 

har gjorts mellan parterna. Med relationssynsättet på marknadskommunikationen så fokuseras 

istället kundtrohet, kundnytta och här finner vi ett långsiktigt tidsperspektiv. Inom 

relationssynsättet understryks vikten av kundvård och intensiva kundkontakter eftersträvas 

enligt Echeverri och Edvardsson (2002:47). Det blir allt vanligare idag att företag anammar 

och arbetar efter relationsperspektivet, denna utveckling beror troligtvis på att företag inser att 

det är lättare och mer lönsamt att sälja produkter till existerande kunder. Dock är det vanligt 
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att företag lägger ned mer resurser och mer energi i att locka nya kunder till sig än att bevara 

och vårda de existerande. Att satsa på nya kunder är givetvis viktigt men det gäller att hitta en 

balans mellan satsningarna på nya kunder och vården av de befintliga kunderna menar 

Echeverri och Edvardsson (2002:48). 

2.4.3 30 Relationer  

Gummesson beskriver i figur 1.3 (2002:46-47), 30 konkreta relationer (30 R) som tagits fram 

för att göra relationsmarknadskommunikation mer användbart för olika företags 

marknadsplanering och marknadsaktiviteter. Samtliga R:en behöver inte fungera för alla 

företag vid varje specifik situation, det företaget kan göra är att välja sin relationsportfölj och 

anpassa den till just sin verksamhet. Det som avgör vilka av de 30 R:en som kan hjälpa 

företaget är vilka egna intressen det har och vad det vill åstadkomma med sitt relationsarbete. 

De 30 olika R:en är uppdelade i De klassiska marknadsrelationerna, ”Speciella 

marknadsrelationer, Megarelationer: Relationer ovanför marknaden och Nanorelationer: 

Relationer nedanför marknaden” (Gummesson, 2002:46-48).  

R4 Kundrelationer via marknadsförare på heltid och marknadsförare på deltid. Företagets 

relationer med kunder skapas till största del med den personal som har marknadsförande 

uppgifter. Även övrig personal med andra uppgifter, som möter kunder i sitt arbete, har en 

viktig del i skapandet av kundrelationer. 

R11 Kunden som medlem. Långsiktiga och bestående relationer är något många företag 

försöker att uppnå, detta kan underlättas med att försöka få kunden som medlem på något sätt 

till företaget. 

R13 Parasociala relationer: relationer till varumärken och objekt. Att tänka på för företaget 

är att relationer inte endast uppstår mellan människor, då mellan företag och kund, utan 

relationer uppstår även mellan kunden och företagets produkter och symboler. 

R14 Den icke-kommersiella relationen.  Denna relation är vanlig bland offentliga 

organisationer och dess relation till medborgarna men även företags relationer till olika 

frivilligorganisationer. 

R18 Personliga relationer och sociala nätverk.  Den personliga kontakten har stor betydelse 

för företags marknadskommunikation, i vissa kulturer görs bara affärer med de du känner på 

ett personligt plan.  

R23 Den massmediala relationen.  Företag kan både gynnas och missgynnas av massmedier 

när de skall bedriva sin marknadskommunikation. 
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2.5 SWOT-analysen  
Amstrong & Kotler beskriver SWOT-analysen i boken Marketing, An Introduction (2006:54). 

Denna analys bör marknadskommunikatörer använda sig av för att skaffa sig en helhetsbild 

över företagets Strengths (S), Weaknesses (W), Opportunities (O), och Threats (T). Styrkor 

(strengths) inbegriper vilka interna resurser, förmågor och positiva faktorer företaget förfogar 

över och som hjälper företaget att serva kunden. Svagheter (weaknesses) inbegriper de interna 

begränsningar och de negativa faktorerna som kan påverka företagets framställning. 

Möjligheter (opportunities) är de gynnsamma faktorerna eller de positiva trenderna i den 

externa miljö vilka företaget kan ha möjlighet att utnyttja. Slutligen, hot (threats) är de 

ogynnsamma externa faktorer eller trender som kan bli tuffa utmaningar för företaget. Målet 

med SWOT-analys är att företaget skall skapa förståelse över hur de på bästa sätt kan matcha 

företagets styrkor till de attraktiva möjligheter som finns i den miljö företaget befinner sig i, 

samtidigt som företaget kan försöka eliminera de interna svagheter och de externa hoten som 

kan finnas. 

Bruhn (2003:76-77) skriver att SWOT-analys används inom 

relationsmarknadskommunikationens analys och planeringsfas. Den kan bidra till en ökad 

förståelse när det kommer till kundrelaterade problem och möjligheter. SWOT-analysen delas 

in i två kategorier: 

1. Extern analys av företagets möjligheter och hot 
2. Intern analys av företagets styrkor och svagheter 
I arbetet med den externa analysen av företagets möjligheter och hot inom 

relationsmarknadskommunikation fokuseras det till största delen på att identifiera företagets 

relationer till dess intressenter och bedöma förutsättningarna för företagets nätverk. I arbetet 

med den interna analysen av företagets styrkor och svagheter inom 

relationsmarknadskommunikation undersöks vilka aktiviteter som är värda för företaget att ta 

hänsyn till.   
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3. Metod 
I det här kapitlet redogör vi för den metodiska grund som har varit till bas för vårt 

tillvägagångssätt under undersökningen. Vi går igenom vår förförståelse, det hermeneutiska 

synsättet, kvalitativ metod, analysmetod, deduktion, explorativ ansats, validitet, reliabilitet, 

vårt tillvägagångssätt och metodkritiken.   

3.1 Förförståelse & litteraturstudier 
När vi valde ämne för vår uppsats utgick vi ifrån vår egna nyfikenhet för 

relationsmarknadskommunikation. Under vår utbildning har vi arbetat med en rad olika 

teorier och begrepp vilket ligger till grund för vår förförståelse. Dock har vi inte tidigare läst 

om relationsmarknadskommunikation och fann det då intressant att utforska ämnet och knyta 

det samman med vår tidigare kunskap. Det är dock ett väldigt omfattande ämne och en 

avgränsning var nödvändig.   

Innan vi inledde vår undersökning var vi övertygade om att vi ville utgå från ett lokalt 

perspektiv, se hur olika företeelser tar sig uttryck på en lokal marknad. Under en diskussion 

med Sune Tjernström (adjunkt vid Högskolan i Kalmar) kom vi fram till att 

relationsmarknadsföring vore intressant att studera och då bredda begreppet till 

relationsmarknadskommunikation. Efter det så valde vi att inrikta oss helt på området och 

började söka upp teorier kring ämnet. I sin bok Introduktion till Forskningsmetodik (2006:67) 

skriver Judith Bell att för studiens bästa bör merparten av teorin läsas in innan det empiriska 

arbetet. Dock i brist av tid så får forskaren arbeta med de två delarna parallellt. 

3.2 Hermeneutiskt synsätt 
I boken Forskningsmetodikens grunder (2003:28) skriver Runa Patel och Bo Davidson att 

hermeneutik eller förenklat uttryckt, tolkningslära, har utvecklats och är i dag en vetenskaplig 

riktning. Utgångspunkten är tolkningen av grunderna för den mänskliga existensen. 

Hermeneutik växte först fram för att tolka och förstå texter och var då inriktad på förståelse av 

den sociala och historiska kontext som texten förekommer i. Steinar Kvale skriver i sin bok 

Den kvalitativa forskningsintervjun (1997:49) att: ”Den hermeneutiska tolkningens syfte är att 

vinna en giltig och gemensam förståelse av en texts mening”. En grunduppfattning inom 

hermeneutik enligt är att den mänskliga existensen går att tolka genom språket och att det 

även går att tolka mänskliga handlingar och livsyttringar på samma sätt. ”Hermeneutiken har 

fått stå för kvalitativa förståelse- och tolkningssystem och en forskarroll som är öppen, 
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subjektiv och engagerad” (Patel & Davidson, 2003:29). Hermeneutiken har således tillämpas 

inom de kvalitativa metoderna med tanke på att forskaren i dessa metoder utgår från ett 

tolkande perspektiv.     

Vi har i vår uppsats använt oss av ett hermeneutiskt synsätt. Både när det gäller tolkning av de 

kvalitativa intervjuer vi har genomfört och i de tolkningar vi har gjort av den litteratur vi har 

undersökt. Vi fann tidigt att en tolkande ansatts skulle passa vår studie bäst och att den skulle 

vara väldigt informationsgivande.  

3.3 Kvalitativ metod  
”Syftet med kvalitativa undersökningar är att skaffa en annan och djupare kunskap än den 

fragmentiserade kunskap som ofta erhålls när vi använder kvantitativa metoder” skriver Patel 

och Davidsson (2003:118). Således är forskaren intresserad av subjektiva åsikter som är svårt 

att kategorisera och systematisera. Kvalitativ metod öppnar upp för djupare kunskap om 

sociala företeelser, vilket kan vara svårt i den kvantitativa metoden. Peter Esaiasson et al. 

skriver i sin bok Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad 

(2007:237) att kvalitativ metod är nödvändigt när forskaren vill studera människors 

inställningar och känslor. Det är vanligt att forskare ofta tillämpar och utformar egna 

tolkningar av kvalitativ metod för att anpassa det till forskarens studie. Detta ställer på så sätt 

extra krav på forskaren och det finns inga enkla procedurer att följa. Med tanke på detta 

förhållande så går det att hävda att ett kvalitativt forskningsproblem kräver en unik 

forskningsmetod och att den kvalitativa metoden skall modifieras för varje studie. I sitt 

forskningsarbete är det även viktigt att beakta att kvalitativ metod är ett fält som är i ständig 

utveckling. 

Att använda oss av en kvalitativ ansats såg vi som en självklar förutsättning när vi inledde vår 

undersökning. Det vi ville studera vara abstrakta sociala företeelser som skulle varit väldigt 

svåra att klartlägga med en kvantitativ ansats.  

3.4 Kvalitativ intervjumetod 
Helge Østbye et al. skriver i sin bok Metodbok för Medievetenskap (2004:99) att kvalitativ 

intervju är den centrala metoden för insamling av data som är knuten till människors 

värderingar, uppfattningar och handlande. När intervjumetoden utförs på rätt sätt så har den 

fördelarna att forskaren kan få fram information som annars hade varit dold och som inte 

framgår i en observation. Det blir enklare att kartlägga sociala relationer och vi får tillgång till 
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informantens uttrycksformer och begreppsapparat. Jan Trost skriver i sin bok Kvalitativa 

Intervjuer (2005:13) att det centrala i valet av metod skall avgöras utifrån syftet med 

uppsatsen. Basen i den kvalitativa metoden är att få veta hur istället för varför.   

3.4.1 Semistrukturerad intervju 

Det finns olika former av kvalitativa intervjuer och det som skiljer dem är i vilken 

utsträckning frågorna är bestämda på förhand. Enligt Østbye et al. (2004:102) finns det tre 

former av kvalitativa intervjuer: ostrukturerade, semistrukturerade och strukturerade 

intervjuer. I den ostrukturerade intervjun är frågorna i väldigt liten mån strukturerade på 

förhand, det är således en väldigt öppen intervju. Semistrukturerad intervju är något mer styrd 

än den ostrukturerade. Ofta har forskaren valt ett tema för intervjun och frågorna utgår från 

detta. Det vanligaste sättet är att forskaren har utformat en intervjuguide som han/hon har till 

stöd under intervjun. Intervjun får då en viss struktur men är samtidigt öppen för infallsvinklar 

och följdfrågor. Alan Bryman och Emma Bell skriver i sin bok Företagsekonomiska 

Forskningsmetoder (2005:363) att det centrala i en semistrukturerad intervjun är att 

respondenten har friheten att forma sina svar som han/hon vill. Det skall således inte vara 

ledande frågor som framtvingar ett speciellt svar av respondenten. I en strukturerad intervju så 

har forskaren på förhand definierat frågorna, dock är svarsmöjligheterna fortfarande öppna.  

Vi har i vår undersökning valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Dock valde vi 

att förklara metodbegreppet ihop med sina två motsatser. Detta för att underlätta förståelsen 

av begreppet. Förståelsen ökar i och med det att motpolerna förklaras. Detta passade vårt 

angreppssätt bäst och kändes naturligt. Till grund för intervjuerna hade vi en intervjuguide 

som fungerade som bas för intervjun. Dock tillkom följdfrågor under intervjuns gång. Läs mer 

om intervjuguide under rubriken Tillvägagångssätt. Østbye et al. (2004:103) skriver att det är 

vanligast att i kvalitativa intervjun enbart intervjua en person åt gången. Vi har valt att 

strukturera våra intervjuer på samma sätt, detta med bakgrunden att våra intervjuobjekt 

befinner sig på olika positioner och platser. Det fanns således ingen logisk förklaring till 

varför en gruppintervju eller liknande skulle genomföras. 

3.4.2 Förberedelser 

Planeringen innan intervjun genomförs är enligt Kvale (1997:95) en viktig del av arbetet. Det 

är genom att planera och förbereda intervjun som forskaren kan se till att han/hon får med alla 

de delar som han/hon vill tillskriva sin undersökning. Se till att intervjun följer 

undersökningen syfte. Grunden för en lyckad kvalitativ intervju enligt Østbye et al. 
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(2004:105) är att forskaren på förhand har skaffat sig insikt och förståelse för ämnet. Det 

kräver således att ett stort arbete har lagts ner på att insupa kunskap. Situationen är även viktig 

för intervjun. Det är viktigt att välja en miljö som är tillfredställande för intervjun och som 

inte påverkar informanten. Intervjuar forskaren en medarbetare på en redaktion så är 

redaktionslokalen inte en lämplig miljö då personens medarbetare kan vara en stressfaktor. 

Kretsar en intervju kring en persons tv-vanor är det lämpligt att intervjua personen i den miljö 

där han eller hon kollar på tv, t.ex. hemma i deras tv-rum. 

Enligt Østbye et al. (2004:105) är det även viktigt att informera informanten om intervjuns 

och studiens syfte. I vilka sammanhang materialet kommer att användas, om det skall spelas 

in, kommer informationen som person ger kunna återkopplas till honom eller henne? För att 

skapa ett förtroende och en öppenhet mellan den som blir intervjuad och forskaren som 

intervjua kan det vara lämpligt att inleda samtalet på en informell nivå för att på så sätt skapa 

en trygghet mellan parterna. För att kunna i efterhand analysera materialet som samlats in är 

det viktigt med noggrann dokumentation av vad som sägs. Det bästa sättet är att banda 

intervjun så att forskaren i efterhand kan lyssna och skriva ner exakt vad som framkom under 

intervjun. Det kan även vara bra att föra anteckningar under intervjun för att få med 

kroppspåk och liknande som inte hörs på inspelningen.  

Att på förhand skaffa sig bred kunskap om ämnet såg vi som en självklarhet. En kvalitativ 

intervju kräver att båda parterna är väl insatta i ämnet så att de kan föra en diskussion på 

samma nivå. Dock hoppas givetvis forskaren att ny kunskap skall framgå under intervjun, 

men en djupare förståelse krävs för att forskaren skall kunna sätta detta i relation till sitt valda 

ämne. Situationen är en viktig faktor i intervjun, vilket vi hade tidigare erfarenhet av i och 

med att vi skrev en uppsats på b-nivå. Vi valde att genomföra intervjuer på platser där 

informanten inte kunde bli störd av stressfaktorer så som andra medarbetare eller platser där 

det är många människor i omlopp. Samtidigt var vi noga med att det måste vara en plats där 

intervjuobjektet känner sig lugn och säker. Läs mer om genomförandet av intervjuerna under 

rubriken Tillvägagångssätt. Vi var även väldigt noggranna med att förklara syftet med studien 

för informanten innan vi inledde intervjun. Dels för att de skulle förstå vilka ämnen som 

skulle beröras så att de inte blev ställda och även för att informanten skulle ha kunskap om 

hur intervjun skulle användas och publiceras i uppsatsen.  Några dagar innan intervjun skulle 

genomföras skickade vi ut en kortfattad sammanfattning som skulle ge informanten en inblick 

i vad intervjun kommer att innebära.  
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3.5 Analysmetod 
Kvale (1997:170) skriver att en analysmetod kan vara till hjälp för att strukturera 

intervjutexter, koncentrera innebörden och framhäva viktiga meningar som sägs. 

Meningstolkning är en av fem metoder som kan ligga till grund för analysen. Använder sig 

forskaren av en meningstolkande ansats så går han utanför struktureringen och går djupare i 

textens latenta innebörd. Metoden öppnar upp för mer spekulativa tolkningar av vad som går 

att urskilja av texten. Den som tolkar går utöver det som i texten sägs rakt ut och försöker 

urskilja relationer och strukturer. En bestämd teoretisk eller metodisk hållning blir viktig vid 

meningstolkandet så att en distans till texten och vad som sägs går att upprätthålla. Forskaren 

intar ofta en kritisk syn i analysen för det som sägs synbart i texten och anser att meningen 

med texten finns på en dold nivå. Meningstolkande är vår huvudinriktning och det är en 

metoden vi har utgått ifrån. Dock har vår undersökning narrativa inslag, ett berättande om 

företeelser i praktiken. Kvale (1997:174) skriver att texten organiseras tidsenligt, något som vi 

icke följer fullt ut. Dock har vi en viss inriktning på de historier som berättas och vi försöker 

utveckla deras strukturer.   

3.6 Deduktion  
Enligt Patel och Davidsson (2003:23) är det centrala i en forskares arbeta att relatera teori till 

den faktiska verkligenheten, empirin. Hur forskaren skall gå till väga i sitt arbeta har varit ett 

centralt problem inom all form av vetenskapligt arbete. ”De tre begrepp som har introduceras 

är deduktion, induktion och abduktion och de anger alternativa sätt som forskaren kan arbeta 

med för att relatera teori och empiri” (Patel & Davidson, 2003:23). Den forskare som har en 

deduktiv ansats följer bevisandets väg. Att forskaren utifrån befintliga teorier och principer 

drar slutsatser om en specifik företeelse. Utgångspunkten är således teoretisk och empirin 

sätts i förhållande till teorin för att se om det finns ett samband. Bryman och Bell (2005:23) 

skriver att forskaren utifrån det han/hon vet om ett område tar fram en hypotes eller flera 

hypoteser som sedan skall underkastas den empiriska granskningen. Från teorin har forskaren 

skapat sig en hypotes som testas på verkligheten. Forskarens objektivitet bibehålls i och med 

det faktum att utgångspunkten utgår från befintlig teori. Induktion till skillnad från deduktion 

följer upptäckandets väg och är således deduktionens motsats. 

Vi har i vår uppsats valt att använda oss av en deduktiv ansats där vi först studerade teorin 

som fanns om vårt valda ämne för att sedan gå ut i verkligheten för att de om det går att se 

samband. Vi tyckte att detta arbetsätt passade vårt ämne och studie bäst och vi såg även risker 
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med att välja ett induktivt angreppssätt. Det kan vara svårt att veta om den teori som 

framställs går att generalisera med tanke på att den är framställd igenom att forskaren enbart 

har studerat ett fall.  

3.7 Explorativ ansats 
Uppsatsen har en explorativ ansats och utgångspunkt. Enligt Patel och Davidsson (2003:12) 

innebär explorativ ansats att forskaren har en begränsad förkunskap om ämnet att har således 

ett behov av att utforska och upptäcka mer om ämnet för att bredda sin kunskap. En forskare 

som väljer en explorativ ansats skall även försöka finna en företeelse eller ett fenomen som 

forskaren avser att studera. Østbye et al. (2004:266) skriver att fenomenet skall förtecknas så 

tidigt som möjligt och att forskaren sedan skall exploatera ämnet.  

Explorativ ansats är mer vanlig i induktiva studier än i deduktiva. Dock ser vi metoden som 

lämplig för vår studie då vi menar att vi hade en begränsad förkunskap om ämnet och för att 

bredda vår kunskap läste vi först in oss på litteratur kring ämnet för att sedan insamla och lära 

oss mer om hur ämnet behandlas i pratkiken. På så sätt bibehålls undersökningens deduktiva 

ansats. Tidigt i uppsatsprocessen formulerade vi företeelsen som vi ville studera och kände på 

grund av vår ringa kunskap oss tvungna att innan undersökningens start läsa in oss på vilken 

teori som fanns i ämnet.  Med tanke på att relationsmarknadskommunikation är ett relativt 

begränsat område där få teorier har skapats behövde vi vara explorativa för att kunna studera 

praktiken. Med tanke på att teorin i stora drag främst kretsar kring en författare, Evert 

Gummesson, var det även viktigt att vara explorativa för att på så sätt se andra vinklar av 

begreppet som inte författaren har berört. Det faktum att vi intog en utforskande roll öppnade 

detta på så sätt att vi kunde upptäcka nya företeelser i praktiken som vi inte hade mött i teorin.  

3.8 Validitet & Reliabilitet 
3.8.1 Validitet 

Karl Erik Rosengren och Peter Arvidsson skriver i sin bok Sociologisk Metodik (1992:70) att 

problemet inom validiteten är att veta om forskaren i sin undersökning verkligen undersöker 

det som han/hon har till avsikt att göra. Hur väl forskaren lyckas genomföra 

operationaliseringen, det vill säga hur väl empirin stämmer överrens med teorin. Går det att 

ifrågasätta validiteten så går det att ifrågasätta hela uppsatsen syfte och funktion. Esaiasson 

(2007:61) skriver att hög validitet i en undersökning kan betecknas som en frånvaro av 

systematiska fel. 
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Patel och Davidsson (2003:98) skriver att begreppet validitet i kvalitativa undersökningar och 

studier skiljer sig från det kvantitativa synsättet. I den kvalitativa metoden och forskningen 

berör validiteten egentligen hela forskningsprocessen. Validiteten mäts således inte på 

enskilda delar av studien utan ser till studien som en helhet. Validiteten skall vara närvarande 

i alla steg av studien för att på så sätt minimera uppkomsten av systematiska fel.  

Vi har i våra kvalitativa intervjuer använt av oss noga framtagna intervjuguider för att styrka 

validiteten. Studiens respondenter har haft olika befattningar och yrken inom vårt valda ämne 

och har således haft olika förhållningsätt till ämnet. Valet av respondenter har på så sätt stärkt 

validiteten.  Vi har varit väldigt noga under vårt arbete med att inte tappa fokus från vad vi 

egentligen skall undersöka. Därför har vi vid utformningen av intervjuguider och 

framtagningen av teorin ständigt beaktat uppsatsens syfte och problemformulering.  

3.8.2 Reliabilitet 

Patel och Davidsson (2003:98) skriver att forskaren inte enbart behöver veta om han eller hon 

undersöker det som är avsikten, utan även om det görs på ett tillförlitligt sätt. Med andra ord 

måste forskaren vara säker på att studien har god reliabilitet. Validitet och reliabilitet står i 

förhållande till varandra och det går inte enbart att koncentra sig på en av dem, utan en balans 

av båda är nödvändig för att studien skall vara trovärdig. Det skall dock understrykas att 

samtidigt som de står i förhållande till varandra betyder det inte att hög validitet innebär god 

reliabilitet. En viktig del av reliabilitet är enligt Trost (2005:111) är objektiviteten, att de olika 

intervjuarna registrerar samma saker likadant.  

Bryman och Bell (2005:594) skriver att ett lämpligt sätt att undersöka hur god reliabiliteten är, 

är att se i vilken grad studien går att replikeras. Med andra ord i vilken utsträckning studien 

går att upprepa av en annan forskare.  

Vi har i vårt arbete haft utgångspunkten att studien skulle kunna genomföras igen i andra 

företag. Dock skall det understrykas att kvalitativa intervjuer undersöker subjektiva 

situationer i speciella fall och detta kan innebära svårigheter i generaliseringen. Det kan 

således vara svårt att få samma resultat om studien upprepas. Under arbetets gång har vi 

beaktat reliabiliteten för att vår studie skulle få den tillförlitlighet som vi önskar. Vi är 

övertygade om att studien går att upprepa i andra företag som är verksamma inom samma 

ämne.       
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3.9 Urval  
Vi gjorde ett urval av det som vi ville undersöka utifrån det syfte och problem som vi 

formulerade. Det var naturligt för oss att göra ett urval av respondenter som alla var 

verksamma i Kalmar. Vi ville undersöka en lokal marknad och valde Kalmar av den 

anledningen att vi som studenter är verksamma här och den lokala marknaden är av den 

omfattningen att vi skulle klara av att ringa in den. Även för att Vibb Kalmar är verksam i just 

Kalmar. Att kontakta företag utanför Kalmar hade således haft effekten att vi skulle få 

generalisera begreppet Lokal Marknad vilket vi ville undvika. Olika marknader ställer olika 

krav och då ville vi fokusera uppsatsen på enbart Kalmar.  

3.10 Tillvägagångssätt  
Alla av de intervjuer som presenteras nedan bandades och vi förde även anteckningar över 

intryck och uttryck hos respondenten under intervjuns gång. 

3.10.1 Respondenter & Genomförande 

3.10.1.1 Respondent Evert Gummesson 

Evert Gummesson är professor i marknadsföring och företagsekonomi vid Stockholms 

Universitet. Han är även en av de forskare som har gått i spetsen för 

relationsmarknadskommunikation och har skrivit ett flertal böcker som vi även har arbetat 

utifrån. Det kändes naturligt att vända sig till honom med tanke på hans expertis inom 

området. Genom ett samtal med Gummesson kunde vi få tillgång till expertkunskaper som 

inte framträder i hans litteratur.  

På grund av att Gummesson har ett späckat schema hade vi svårt att genomföra en intervju i 

ett interpersonellt möte. Gummesson arbetsplats är även i Stockholm och på grund av det 

hade vi inte plats i vår tidsplan för en resa dit. Vi genomförde intervjun över telefon via det 

sociala nätverksprogrammet Skype. Vi valde detta framför vanlig telefonintervju då det gav 

möjligheten att vi båda kunde vara med och hålla en diskussion med respondenten. Det var 

även i Gummessons intresse att ha intervjun via Skype istället för över vanlig telefon. Vi 

valde att ha intervjun med Gummesson inledningsvis med förhoppningen att utfallet av 

intervjun kunde leda till att vi vann nya aspekter som vi kunde ta upp i de andra intervjuerna  

3.10.1.2 Respondent Sederkvist Kommunikation 

Per Sederkvist är VD för Sederkvist Kommunikation som har sitt kontor i Kalmar. Sederkvist 

har mångårig erfarenhet och kunskap om kommunikationsfrågor och marknadsföring. 
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Företaget är även en välkänd aktör i Kalmar och det kändes rent naturligt att få ett samtal med 

Sederkvist. Det var även naturligt att kontakta företaget med tanke på att det har erfarenhet av 

kommunikationsfrågor på både lokala marknader och den internationella marknaden.  

Intervjun med Sederkvist ägde rum på hans kontor i företagets lokaler. Vi var dock noggranna 

med att inte intervjua honom bakom hans skrivbord, utan vi valde en soffgrupp där vi kom 

närmare respondenten vilket innebar att förutsättningarna för en avslappnad intervju var god.  

3.10.1.3 Respondent Din Byrå 

Magnus Bremefors är VD och grundare av Din Byrå. Han är även verksam som AD (Art 

Director) på byrån. Han har mångårig kunskap inom området och det kändes naturligt att 

vända sig till honom i första hand istället för övrig personal på byrån. Med tanke på 

uppsatsens syfte och våra målsättningar kändes det naturligt att kontakta ytterligare ett företag 

som arbetar i konsultform med kommunikationsfrågor i Kalmar. Likt Sederkvist 

Kommunikation har Din Byrå även kunskap av arbete med kommunikation på den lokala 

marknaden, vilket stämde överens med vårt syfte med uppsatsen. 

Intervjun med Bremefors på Din Byrå tog sig ungefär samma uttryck som intervjun med 

Sederkvist Kommunikation. Den genomfördes i ett konferensrum på företaget där vi kunde 

vara ostörda och på så sätt undvika stressmoment som t.ex. övrig personal eller ringande 

telefon. 

3.10.1.4 Respondent KST Infoservice 

För att fullfölja våra tankegångar kring uppsatsen så var det naturligt att kontakta en kund till 

en av de konsultbyråer vi har intervjuat. För att på så sätt få en hela kedjans syn på 

relationsmarknadskommunikation Robert Hall är VD för KST Infoservice och vi vände oss 

till honom av den anledningen att han har varit den på företaget som arbetat med 

marknadsföring och kommunikationsfrågor. Intervjun var på grund av Halls intensiva schema 

tvungen att tas via telefon. Med tanke på att denna intervju, i likhet med den andra 

kundintervjun inte var lika omfattande som de tre andra såg vi inte detta som något problem. 

3.10.1.5 Respondent Woodtechnique 

För att fullfölja vårt syfte och våra förhoppningar med undersökningen så kontaktade vi även 

Woodtechnique för att på så sätt även fånga upp en av Sederkvists kunder. Vi valde att 

intervjua företagets VD, Carl Andersson av den anledningen att det var han, likt Roger Hall 

som har haft hand om marknads- och kommunikationsfrågor. Intervjun genomfördes via 
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telefon. Företaget är verksamt både i Kalmar och i Växjö. Andersson är stationerad i Växjö 

och vi valde då på grund av tidsbrist att ta intervjun via telefon. 

 

3.10.2 Intervjuguide  

Till grund för de fem kvalitativa intervjuer som ligger till grund för studien har vi haft tre 

olika intervjuguider. Det skall dock understrykas att alla tre intervjuguiderna har utgått från 

uppsatsens syfte och problemformulering. De har på sätt följt samma linje och har i ämnesval 

haft samma inriktningar. Intervjuerna och intervjuguiderna finns under Bilagor. Trost 

(2005:34) skriver att det är viktigt att skilja mellan en intervju och ett vanligt samtal. En 

intervju skall ha en intervjuguide och ett förbestämt syfte som ligger i linje med det 

övergripande syfte som undersökningen har.  

Inför intervjun med respondent Gummesson tog vi fram en intervjuguide som var mer 

teoretisk i sitt uttryck än de två andra. Detta för att Gummesson har stor kunskap i ämnet och 

vi kunde då använda akademiska termer. Dock skall understrykas att intervjun inte var 

inriktad på att diskutera teoretiska ståndpunkter, utan den fokuserade istället på Gummessons 

syn på skillnader mellan praktiken och teorin. I intervjuerna med Sederkvist Kommunikation 

och Din Byrå användes samma intervjuguide. Detta för att underlätta analysen av den empiri 

som framkom, men även för att företagen har samma utgångspunkt i sitt arbete och de är båda 

konsultbaserade företag. Till intervjuerna med KST Infoservice och Woodtechnique användes 

samma intervjuguide. Detta för att båda företagen har samma syfte i studien och vi betraktar 

dem som kunder till de två kommunikationsbyråerna. Intervjuguiden till dessa två 

intervjuerna var inte lika omfattande som de tre andra. Detta på grund av att företagen inte var 

lika insatta i kommunikationsfrågor och begrepp som de tre andra respondenterna.  

3.10.3 Bearbetning av intervjuer 

Processen med att bearbeta den empiri som framkommit under intervjuerna inleddes med 

transkribering av de fem intervjuerna. Detta för att lättare kunna urskilja användbar empiri 

och underlätta för den kommande jämförelsen. Det transkriberade materialet går att läsa under 

Bilagor. Detta material sammanfattades sedan i kapitlet Empiri där Gummessons intervju 

presenteras separat och de andra intervjuerna i par med anledning av att de följde samma 

intervjuguide.  

3.11 Metodkritik  
I och med att vi i vår uppsats har valt att enbart studera Kalmar går det rikta kritik mot att 
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undersökningen inte går att generalisera på samhället i övrigt. I en annan stad, på en annan 

marknad kan det ställas andra krav och resultatet skulle på så sätt bli ett annat. Dock är det vår 

uppfattning att en marknad av samma storlek som Kalmar skulle ställa ungefär samma krav 

som dem som visas i vår studie. Med tanke på att detta är en kvalitativ studie är det inte 

konstigt att dilemman av den här karaktären uppstår. Det kan vara svårt att dra generella 

slutsatser av en kvalitativ studie av den här omfattningen. Dock har det inte varit vår ambition 

att skapa generella förhållningssätt, studien är inte av den omfattningen att det är möjligt. Vår 

förhoppning var snarare att belysa en del av relationsmarknadskommunikation som vi inte 

kunde urskilja i befintlig teori.  

Det går även att rikta kritik mot att vi använde oss av telefonintervjuer med tre av 

respondenterna. Intryck av respondenten och eventuella uttryck går inte att urskilja. Dock är 

det till telefonintervjuns fördel att respondenten inte blir lika nervös som vid ett personligt 

möte då en större osäkerhet kan uppstå. Gummesson var även i det här fallet väldigt insatt i 

det ämnet och risken för osäkerhet var då inte så stor. 

Vår teoretiska utgångspunkt har varit i Gummessons litteratur kring ämnet och angränsande 

litteratur om ämnet. Det kan då finnas en fara att forskaren bli så uppslukad av det valda 

ämnet och färgad av den teori som finns att forskaren missar nya rön som kanske uppkommer 

i undersökningen. Det kan även leda till att forskaren blir styrd av teorierna och väljer att 

spegla verkligheten (empirin) så att den talar för teorin och ens tes. Detta är något vi beaktade 

från början och vi gick in i undersökning med en strävan efter att ha en objektiv inställning. 

Vi hade ingen föreställning om hur vi ville att resultatet skulle se ut. Det går att misstänka att 

vi är drivna av det faktum att vi vill att relationsmarknadskommunikation går att applicera på 

Vibb Kalmar. Detta är inte vår drivkraft, utan vi har varit motiverade av att finna mer kunskap 

om ämnet och fylla luckor i den teori vi har läst. Visar det sig att 

relationsmarknadskommunikation är användbart för Vibb Kalmar är det således enbart en 

positiv bieffekt.  

Kritik går även att rikta mot undersökningens meningstolkande analysmetod. Att gå djupare 

in på textens latenta innebörd medför att forskaren tillåts en stor frihet i sin tolkning och bör 

därför beakta sin objektivitet. Det gäller således att sträva efter att vara så objektiv som 

möjligt och bortse från förförståelse och förutfattade meningar. Med tanke på att vi innan vår 

undersökning inte förutsatte att undersökningen skulle frambringa ett speciellt resultat så har 

vi kunnat bibehålla vår objektivitet.    
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3.11 Källkritik  
Østbye et al. (2004:45) skriver att en källkritisk analys av ett empiriskt arbete är nödvändigt 

för att stärka studiens trovärdighet. Vi har ingen avsikt att ifrågasätta våra respondenter 

trovärdighet och kunskap. Det enda som studeras är om dessa uppfattningar går att jämföra 

med teorin. Med tanke på att det är en kvalitativ studie finns det ingen anledning att 

ifrågasätta personliga uppfattningar och värderingar. Dock går det att rikta kritik mot 

relationsmarknadskommunikation/relationsmarknadsföring i det avseendet att större delen av 

den teori som finns är skriven av Evert Gummesson. Begreppet är även relativt nytt inom 

marknadskommunikation och har på så sätt inte hunnit utvecklas i samma omfattning som 

andra teorier inom marknadskommunikation. Dock är det så att ämnet bygger på 

uppfattningar om relationer mellan företag och kund som har varit allmänt kända och använda 

under en lång tid. Det är således inget nytt fenomen utan snarare ett nytt sätt att studera 

relationer och marknadskommunikation. Många framstående forskare inom 

marknadskommunikation har även studerat ämnet och skrivit om det och ställer sig på så sätt 

bakom Gummessons tankar. Vilket tyder på att det finns en enighet om 

relationsmarknadskommunikation betydelse i marknadskommunikationens utveckling.   
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4. Empiri 
Under kommande kapitel följer en redogörelse för den empiriska data som vi har samlat in 

under de intervjuer som undersökningen har omfattat. Först följer en redogörelse av 

intervjun med Evert Gummesson, sedan de två med Sederkvist Kommunikation och Din Byrå. 

Efter det följer en redogörelse av intervjuerna med Woodtechnique och KST Infoservice.   

4.1 Evert Gummesson 
4.1.1 Lokal marknad 

När Gummesson berättar om globala företag tar han upp ett exempel med Coca-Cola. Trots 

att Coca-cola är ett stort internationellt företag så sker kundkontakten på lokal nivå, i t.ex. 

Konsumbutiken eller på restaurang. Ofta är produkten även tillverkad i närområdet, så själva 

affären blir lokal. Gummesson hänvisar till ett gammalt uttryck som lyder: ”All business is 

local”. ”...vi pratar så mycket om globalt nu för tiden så vi tror inte det finns något lokalt kvar. 

Men det gör det och kommer finnas så länge människor är fysiska varelser” 

(Gummesson:2009). Med internets intåg så stämmer det gamla uttrycker något mindre, dock 

anser Gummesson att det resoneras så mycket kring globala aspekter att vikten av de lokala 

affärsrelationerna glömts bort.   

Det har alltid funnits relationsmarknadsföring bland företag, menar Gummesson. Dock tänkte 

inte företag på det i samma utsträckning förr i tiden, det var ett mer naturligt förhållningssätt 

till kunderna. Där företaget ofta hade långa starka relationer t.ex. till den lokala 

livsmedelsbutiken.   

4.1.2 Konsultperspektivet 

Gummesson pekar på vikten av långsiktigt arbete, vilket är vanligt bland konsulter. 

Gummesson anser det viktigt att skapa ett förtroende mellan varandra i en relation för att den 

skall fungera. Det är särskilt viktigt för konsulter som har en rådgivande roll. Vad som avgör 

vilket förtroende som byggs upp mellan parter är till stor del beroende av personkemin. 

Fungerar inte dessa tillsammans är det svår att skapa en förtroende i relationen. 

4.1.3 Relationsmarknadsföring 

Huruvida teorierna stämmer in på det praktiska arbetet med relationskommunikation har 

Gummesson svårt att svara på och menar att det finns flera olika teorier och flera olika 

praktiker. Att teorierna har påverkat arbetet med företags marknadskommunikation är han 

övertygad om, dock är det i varierande grad hur väl de implementerats i olika företag. Vissa 
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lägger stora resurser på att utbilda personalen när andra bara har snappat upp ordet utan att 

göra något av det. Gummesson anser inte att storleken på företaget avgör hur pass bra arbetet 

med företagets relationer är.   

Personlig kontakt anser Gummesson är grundläggande men även masskommunikation har 

betydelse, då inte minst när det gäller arbetet med att skapa starka varumärken. Är företaget 

litet på en lokal marknad kan det vara svårt att ha råd med reklam som riktar sig till en stor 

massa. Finns det resurser så kan det vara bra att sponsra den lokala idrottsföreningen, detta 

visar då att företaget är en god medborgare. Gummesson poängterar dock att både 

masskommunikation och personliga kontakter har en viktig roll inom 

marknadskommunikationen men när företaget skall verka lokalt är det mycket viktigt med de 

personliga relationerna.  

4.1.3.1 Varumärke 

Gummesson anser att det finns en vanlig missuppfattning om att varumärkes innebörd endast 

är en logotyp, han menar dock att varumärken består av en laddning som kan finnas i ett ord, 

symbol eller liknande. Individens laddning till ett varumärke har sitt ursprung i personens 

egna erfarenheter med företaget, kunskapen individen har om företaget, reklam och andra 

påminnelser som mottagits på olika sätt. Detta avgör då individens uppfattning till 

varumärket. I hög grad är det relationen som uppstår mellan företaget och kunden som avgör 

vilken uppfattning kunden får av hela företaget. Det är viktigt att kunden är nöjd, det kan 

räcka med en otrevlig person bland personalen för att varumärket helt skall falla till marken i 

kundens ögon.  

När ett lokalt varumärke skall byggas upp är det viktigt att utbilda personalen. Företagets 

personal är mycket avgörande för varumärket eftersom det är dem som har den personliga 

relationen till kunderna och detta är framförallt viktigt på en lokal marknad, anser 

Gummesson. Ett varumärke kan byggas upp på olika nivåer, ett sätt är att ”slå” in namnet men 

detta kan vara svårt för det lilla företaget och därför får personalen ett större ansvar när det 

kommer till att bygga upp ett starkt varumärke. Personalen är även viktig vid större, globala 

företag. Gummesson exemplifierar med ett världsomspännande konsultföretag som Mckinsey, 

varumärkets laddning påverkas mycket av hur personalen sköter relationerna med kunderna 

på en lokal nivå, är inte personalen rätt för kunden spelar det egentligen inte så stor roll hur 

stort företaget är ute i världen. Dock anser Gummesson att stora företag har med sig en stor 
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trovärdighet och respekt, och blir då inte lika beroende av bra personal som ett litet lokalt 

företag.  

4.1.3.2 Konsumentbaserad relationsmarknadsföring 

Inom Business to Consumer (B2C) har namnet eller varumärket betydelse för kundens 

relation gentemot företaget, dock är det många andra faktorer som spelar in. Gummesson 

berättar om saker som påverkar kundens relationer i t.ex. en lokal matbutik. Där blir 

personalens kundbemötande, hur pass bra kunden hittar i butiken och hur trevligt kunden 

tycker det är att befinna sig i butiken väldigt viktigt. Faktorer som dessa påverkar kundens 

uppfattning av företaget. 

4.1.3.3 Internet 

Gummesson har funderat mycket över hemsidor relaterat till personer och menar att det 

ganska svårt att undersöka detta. En bra hemsida är en där besökarnen hittar de uppgifter som 

den söker efter. Ett bra sätt att underlätta för besökaren är att skapa en enkel sökruta där 

besökaren kan söka på sidans innehåll. Hemsidans användarvänlighet har en stor betydelse för 

att besökaren ska återkomma till sidan och den skall inte väcka irritation. Irritationsmoment 

på en hemsida kan vara olika rutor som kommer upp framför texten som besökaren läser. Den 

trogne besökaren lär sig oftast hemsidans funktion efter att besökt den några gånger och kan 

då gå förbi de konstigheterna som kan finnas. Enkelhet anser Gummesson också är viktigt för 

att hemsidan skall uppfattas som bra och användarvänlig vilket han anser kan leda till en stark 

relation till besökaren och hemsidan.  

4.2 Sederkvist Kommunikation & Din Byrå 

4.2.1 Relation 

Sederkvist: Sederkvist (2009) säger att: ”en relation är när man har ömsesidigt utbyte av 

varandra. Det är ett givande och ett tagande”. En viktig faktor i en relation, eller det som 

kännetecknar en god relation är ärlighet, det skall även finnas en kontinuitet i relationen. 

Sederkvist ställer sig dock emot uttrycket att ”vårda” en relation. ”Vårda dem vill ju inte jag 

säga, men att förvalta dem. För det finns inget som heter kundvård. Det heter kundförvaltning, 

för kunderna är inte sjuka” (Sederkivst:2009).  

Din Byrå: Enligt Magnus Bremefors på Din Byrå så är relation när två parter har en bra dialog. 

Att det finns en tillit mellan parterna och att samtidigt som du ger något skall du även få något 
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tillbaka. Din Byrå menar att det är viktigt att veta var parterna har varandra så att det på så sätt 

öppnar upp för ett bra samarbete.   

4.2.2 Lokal Marknad 

Sederkvist: På en lokal marknad anser Sederkvist att en viktig del av marknadsföringen är att 

vara ute och nätverka. Att vara närvarande vid olika former av frukostmöten och liknande. 

Även att använda sig av pressbearbetning och på så sätt få gratis publicitet om företaget. 

Försöka påverka lokala medier och liknande. Försöka påverka opinionsledare så att de i sin 

tur blir ambassadörer för företaget. Således olika former av public relations och vad allt det nu 

innebär. 

Sederkvist hävdar även att när företaget agerar på en lokal marknad är det viktigt att ha så 

kallat ”Rent hus”, att företaget sköter sina betalningar för att således motverka att negativa 

rykten sprids om företaget. På en lokal marknad så sprids rykten fort mellan olika företag och 

har du svårt att sköta dina betalningar och liknande kan detta leda till att flera företag inte vill 

ha en relation med dig.  

Din Byrå: Din Byrå menar att det går att använda de traditionella massmediekanalerna för att 

synas på en lokal marknad. Att använda platsannonser, bildekaler och liknande. ”Du kan ju 

använda platsannonser för att visa att du växer och mår bra” (Bremefors:2009). Att även 

försöka påverka tidningar och liknande så att de skriver om ditt varumärke för att synas. Det 

är ofta så företag arbetar med marknadskommunikation och det är i och med det de ofta gör 

fel enligt Din Byrå. De glömmer av att ställe sig frågan ”Vem är vår målgrupp?”. De tror att 

det enbart gäller att synas, men det kan vara ointressant att synas överallt. Det beror på hur 

bred din målgrupp är din marknadsföring måste vara anpassad därefter. Det är viktigt att 

synas i den kretsen där målgruppen finns. På en lokal marknad kan företaget då ha stor nytta 

av att alla vet vem ägaren är och känner igen honom eller henne.    

Din Byrå menar att den lokala marknaden ställer krav på arbetet med relationer och 

kommunikationen och att arbetet blir viktigare ju mindre stad det är. På en väldigt lokal 

marknad vet alla vem du är. Som nämndes innan så blir det personen bakom varumärket som 

alla förknippar företaget med. Om den personen är känd för att vara en bra människa är detta 

positivt för varumärket. Din Byrå säger att detta skiljer sig markant från t.ex. Volvo där 

personerna bakom varumärket inte är lika viktiga.   
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4.2.3 Konsultperspektivet 

Sederkvist: Sederkvist förespråkar även långvariga relationer i sitt arbete som konsult då han 

arbetar för att hans kunder skall få förståelse för långvariga relationers betydelse.  

Jag brukar framhålla att det är alltid billigare att vårda eller förvalta rättare 

sagt en befintlig relation. Det kostar 1 att förvalta en relation. 6 gånger så mer 

att få in en ny kund och 26 gånger så mer att få tillbaka en missnöjd kund 

(Sederkvist:2009). 

Storleken på företaget har även betydelse. I mindre företag så är ofta relationen till kunden 

knuten till en nyckelperson i företaget och då vill kunden kommunicera relationen genom 

denna person.  

Sederkvist hävdar att en relation måste vara sund i den bemärkelsen att företaget skall vara 

tillmötesgående och hjälpa kunden och problem uppstår i relationen. Har företaget en riktigt 

bra relation med kunden så blir denna i sin tur en ambassadör för företaget och går då att 

beakta som en extra säljkår.  

Din Byrå: Din Byrå anser att försöka skapa långvariga relationer är en viktig del i deras 

konsultarbete. Din Byrå vill skapa förståelse hos sina kunder att de skall försöka arbeta med 

att erbjuda sina kunder t.ex. olika erbjudanden och att sedan försöka hålla kontakt med 

kunderna genom nya erbjudanden och utskick. Din Byrå berättar även att de själva arbetar för 

att skapa långa relationer med sina egna kunder genom att hålla olika former av utbildningar 

och liknande.  

Dock menar Din Byrå att de inte aktivt arbetar med rådgivning för deras kunder om hur de 

skall arbeta med relationen. Detta är något som kommer in under många andra faktorer i deras 

arbete. Din Byrå pekar även på det är att väldigt få företag som tänker i banor kring att arbeta 

med relationen på grund av tidsbrist.  

4.2.3.1 SWOT-analys & win-win konceptet  

Sederkvist: Sederkvist använder SWOT-analysen i sina konsultuppdrag. För tillfället är han 

inblandad i en process där de håller på att ta fram svagheterna och styrkorna enbart i ett 

företag. Detta gör de genom att intervjua samtliga i organisationen. Sederkvist berättar att ofta 

så finns det en medvetenhet om problemen i företagen, men att det är ingen som tar tag i 

problemen. Genom att kartlägga problemen och presentera dem för samtliga i organisationen 

kan alla arbeta för att lösa dem.      

32 
 



Enligt Sederkvist så är ett win-win koncept en nödvändighet i en relation. För att relationen 

skall fungera så måste båda parterna ge något och således få något. Får inte en av parterna 

något tillbaka blir det ingen bra relation mellan parterna.   

Din Byrå: Din Byrå berättar att SWOT-analysen är något de arbetar med sina kunder i ett 

inledande skede av samarbetet. Din Byrå tycker det är vikigt att klartlägga hur företaget och 

dess omgivning ser ut. Han tror även att många företag inte bryr sig om att arbeta fram en 

SWOT-analys. ”Desto mer kunskap du har om dina kollegor eller konkurrenter eller hur 

världen ser ut i sig eller hur du ser ut i deras värld. Desto mer rätt kommer man ju med 

marknadsföringen” (Sederkivst:2009).  

Din Byrå anser att det är väldigt bra om företaget kan få upp ett win-win förhållande med sin 

kund. Din Byrå arbetar med att skapa ett win-win förhållande mellan sina kunder. I och med 

det att ett företag börjar samarbeta med Din Byrå så får de tillgång till deras nätverk och kan 

få tillgång till t.ex. ett tryckeri som kan erbjuda lägre kostnader enbart för att de står i kontakt 

med Din Byrå osv. Tryckeriet kan i sin tur få tillgång till andra parter i nätverket. 

4.2.3.2 Kunden 

Sederkvist: Sederkvist upplever att det finns en medvetenhet bland många av sina kunder, 

dock har många inte ett fungerade säljstödproblem så att det går att arbeta med 

relationsmarknadsföring. 

Din Byrå: Din Byrå pekar på att det finns en medvetenhet för relationsmarknadsföring hos 

vissa av deras kunder. ”Vissa har mer än andra, vissa är otroligt pålästa och vet precis hur de 

vill ha det. De flesta har inte så mycket kunskap och när det kommer till just 

relationsmarknadsföring” (Bremefors:2009). På en lokal nivå så finns det ofta inte en 

medvetenhet om begreppet relationsmarknadsföring. Din Byrå tror även att på en lokal 

marknad så är det viktigt att arbeta mycket med att skapa mervärden. T.ex. så arbetar Pontuz 

Löfgren (lokal mäklarfirma i Kalmar) med andra typer av events som inte rör mäkleriet. Ofta 

handlar det snarare om sunt förnuft om hur företaget skall arbeta med sina relationer. Din 

Byrå tror inte heller att det går att se någon skillnad mellan stora och små företag. Det beror 

ofta på personerna som sitter i ledande position. Har de ett intresse för marknadsföring och 

relationer så arbetar företaget mycket mer med sådana frågor.   

4.2.4 Relationsmarknadsföring 

4.2.4.1 Varumärke 

33 
 



Sederkvist: För Sederkvist är det självklart att om ett företag är bra på 

relationsmarknadsföring och att hantera relationer så är det stärkande för varumärket. 

Fungerar hanteringen väldigt bra så sprids det word-of-mouth och fler får en positiv bild av 

företaget. 

När du på en lokal marknad skall bygga ett varumärke är det viktigt att vara ute och nätverka i 

olika sammanhang. ”... idag finns det ju hur många nätverk som helst. Ut och marknadsför det 

i de här nätverken” (Sederkvist:2009). Det är viktigt redan från början att företaget är ärligt 

och framförallt transparant. Han berättar vidare att för att göra varumärket känt så är det 

viktigt att vara ute och synas, arbeta med pressbearbetning. Dock skall du välja tillfällen när 

du vill synas, för att synas överallt kan dra ner trovärdigheten för varumärket. Ett varumärke 

på en lokal marknad blir mer ett personligt varumärke som förknippas med dig som person. 

Det är även väldigt viktigt att alltid vara noga med betalningar, så personen bakom företaget 

uppfattas seriös. Sederkvist pekar även på att det är viktigt att alla i organisationen strävar 

efter samma mål för att ge varumärket trovärdighet.  

I den initiala fasen av uppbyggandet av varumärket anser Sederkvist att företaget kan använda 

sig av relationsmarknadskommunikation för att skapa relationer. T.ex. när det kommer till en 

sajt så behövs relationer för att få besökare. Personer måste börja prata om varumärket, att det 

sprids via word-of-mouth. Han talar även om att det är bra att försöka marknadsföra 

varumärket i olika nätverk och försöka skapa ambassadörer som pratar om varumärket. För att 

få upp uppmärksamheten kring varumärket kan företaget ta hjälp av masskommunikation eller 

olika former av pressbearbetning.    

Din Byrå: Din Byrå menar att relationer är väldigt viktigt för att stärka varumärket. Att få 

kunder eller konsumenter att känna sig delaktiga, att de får känna sig omtyckta och att de får 

tillträda till en krets med likasinnade är väldigt viktigt. Din Byrå pekar på att människan 

uppträder som ett flockdjur, vi gör som alla de andra gör. Det finns alltid de som går mot 

strömmen, dock så följer den stora massan samma mönster. När det kommer till att få 

personer att byta bort något som de redan har så menar Din Byrå att företaget måste erbjuda 

något bättre.  

När det kommer till att bygga upp ett lokalt varumärke är det enligt Din Byrå viktigt att tänka 

på att det är du personligen som är en del av nätverket. ”Ja alltså ser man det generellt så är 

det väl det att givetvis uppträda korrekt och försöka nätverka så mycket som möjligt” 

(Bremefors:2009). Din Byrå tror även att det är det är enklare om du har en bakgrund, att 
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personer känner igen dig och redan har ett förtroende. Han ger åter Pontuz Löfgren som 

exempel och som enligt Din Byrå har högt anseende. Det finns således en positiv aura kring 

Löfgren och detta leder till att personer vill göra affärer med honom, även om det kanske är i 

en helt ny bransch, skild från mäkleriet. 

Din Byrå förklarar ingående hur han tror att ett företag initialt kan arbeta med 

relationsmarknadsföring för att stärka sitt varumärke. Han använder Vibb Kalmar som 

exempel i sin redogörelse. Din Byrå anser att kärnan för arbetet med en sajt är att locka 

besökare. Det är då viktigt att möta publiken där publiken finns. Det resulterar i att du inte når 

någon större massa men Din Byrå menar att når du den innersta målgruppen, ideal besökarna 

så kommer dessa fungera som opinionsledare och på så sätt påverka de andra. Det är viktigt 

att ständigt ha med det ekonomiska perspektivet, vad har företaget råd att göra? Din Byrå 

beskriver även att det kan vara väldigt svårt att ringa in målgruppen men det är viktigt att nå 

in till den innersta kärnan, för då sprider det sig ut genom massan. För det är många som inte 

är där inne, men som vill komma dit in. Därför kan det vara bra att forma en idealperson för 

varumärket. Te.x. Kalle, 32 år, kör BMW och är civilekonom. Då ringar företaget även in de 

som vill köra BMW och som vill bli civilekonom. 

4.2.4.2 Konsumentbaserad relationsmarknadsföring 

Sederkvist: Den största skillnaden mellan relationsmarknadsföring som vänder sig till 

konsumenter till skillnad från B2B är att konsumenterna ofta är betydligt fler. Det gör att det 

kan vara svårt att skapa den relation som företaget kan ha med affärskunder och liknande. 

Relationen går att fördjupa på att ett annat sätt när du har en affärsbekant. När det gäller 

konsumenter kan det vara svårt att skapa en nära relation med var och en. Förutom om du inte 

möter kunden på en personlig nivå som t.ex. i en butik hävdar Sederkvist. 

Din Byrå: Din Byrå menar att traditionellt så har det varit en skillnad mellan hur företag 

arbetar med relationsmarknadsföring till kunder och konsumenter. Att det skulle vara 

tydligare och mer konkret när det kom till B2B. Konsumenter skulle tilltalas mjukare och 

anspela mer på känslor. Detta är något som idag börs ta med en nypa salt, enligt Din Byrå. 

Det finns nytänkande inom B2B, men större delen tänker istället i termer kring ett praktiskt 

angreppssätt. När företaget vänder sig till konsumenter så är det ofta budskapet som företaget 

vill nå ut med.  

4.2.4.3 Internet  

Sederkvist: Sederkvist tror att för att skapa starka relationer på internet mellan t.ex. en sajt och 
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dess besökare måste företaget ständigt underhålla relationen och att det händer något på sajten 

när besökaren går in på den. Att den ständigt uppdateras. ”Skapa starka relationer kan du göra 

om du lyfter fram personer. Bloggar som skapar trovärdighet etc.” (Sederkvist:2009). 

Sederkvist menar att en besökare vill få något tillbaka för att hon/han besöker sidan, avsätter 

tid för ett besök. Det kan även vara bra att försöka integrera besökaren i form av tävlingar och 

liknande. 

Din Byrå: Din Byrå anser att det finns en stor fördel med internet, för det går att göra i princip 

allt. Dock är det väldigt tids- och resurskrävande, för locka människor att gå in på en sajt så 

måste den ständigt uppdateras. Går en person in på en sida och har redan läst innehållet innan 

så selekterar personen bort sidan i fortsättningen. Särskilt bland ungdomar menar Din Byrå, 

som har lärt sig att vara väldigt selektiva i sitt val. Anledningen till att företeelser som 

Facebook (community) har blivit så stora är enligt Din Byrå att det alltid händer något, du är 

ständigt uppdaterad om vad dina vänner gör.  

För att få en besökare integrerad tror Din Byrå att det är viktigt att besökaren själv får ta plats 

på sidan. Vi har idag blivit väldigt officiella om vårt privatliv och uppdaterar våra vänner om 

vad vi gör via olika typer av communitys. Detta skulle enligt Din Byrå få effekten att 

ungdomar skulle tycka det är coolt att ha koll på sidan och ständigt vara uppdaterade.  

4.3 KST infoservice & Woodtechnuqie 
4.3.1 Relation 

KST Infoservice: Enligt KST så är relationer det viktigaste i ett företag. ”Det är det absolut 

viktigaste vi har i åtanke varje dag vi kliver ur sängen, både privat och i affärer” (Hall:2009). 

Genom att skapa positiva målbilder genom nätverksarbete så kan företaget stärka sina 

relationer. 

Därför blir även långvariga relationer väldigt viktigt enligt KST. ”Deliver perfection and 

excellece” är ett citat som företaget arbetar utifrån. KST menar att klarar företaget det så går 

det att skapa långvariga relationer. Detta gör även personalen till den viktigaste tillgången. 

Woodtechnique: Woodtechnique ser relationer som en långvarig kontakt. En kontakt som 

under lång tid byggs upp och basen i relationen är förtroende. Det måste vara utgångspunkten 

när företaget inleder en relation, ett förtroende mellan parterna. 
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På så sätt blir långvariga relationer en självklarhet och företaget skulle inte överleva utan dem. 

Företaget har sådana samarbeten med sina kunder som bygger på att parterna under en längre 

tid har kontakt med varandra. 

4.3.1.1 Nätverk 

KST Infoservice: KST började arbeta med nätverkande för några år sedan. De går tillväga på så 

sätt att de arrangerar workshops där de bjuder in olika kunder så att de kan träffas och utbyta 

kunskaper och erfarenheter. KST blir då som en moderator i dessa sammanhang. 

Woodtechnique: Enligt Woodtechnique så är desto mer kontakt, desto bättre. Inte enbart för 

företaget, utan även för kunden. De arbetar med olika former av events så att deras kunder 

kan träffas. ”Som jag sa så arbetar vi en del med events och det är ju ett sådant tillfälle då våra 

kunder kan träffas. De kan träffas och börja utbyta erfarenhet och tjänster så tjänar även vi på 

det...” (Andersson:2009).   

4.3.1.2 Win-win konceptet 

KST Infoservice: KST menar att i alla sunda relationer så finns det en mix av win-win, loose-

win och win-loose. Det är således ett givande och tagande. Allt där emellan skall företaget 

försöka undvika för att det skapar oro i relationerna.  

Woodtechnique: Win-win konceptet är en självklarhet för Woodtechnique i en diskussion 

kring relationer. En relation bygger på förtroende och då måste båda parterna få ut något av 

relationen för att känna sig motiverad att fortsätta.  

4.3.2 Lokal Marknad 

KST Infoservice: KST menar att vi lever och verkar på en global marknad som också har lokala 

inslag. Där lokala personliga relationer bidrar till gynnsamma affärer. T.ex. luncher, 

frukostmöten, lokala nätverk och liknande. Det är allas ansvar på företaget att hålla 

relationerna vid liv och friska. 

Woodtechnique: Woodtechnique tror inte att den lokala marknaden ställer andra krav än den 

nationella och globala marknaden. Det är inget som Woodtechnique har märkt i arbetet och 

det bemötande de får från sina kunder.  

4.3.3 Relationsmarknadsföring 

KST Infoservice: KST arbetar aktivt med marknadsföring. De utgår ifrån en marknadsplan och 

affärsplan som läggs upp under en treårig period och som ständigt utvecklas av en 
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marknadsgrupp/ledningsgrupp. KST anser att deras kunder är de bästa marknadsförarna. Blir 

de väl bemötta så sprids ryktet fort bland andra företag, vilket på sikt kan ge mer kunder. 

Woodtechnique: Woodtechnique arbetar även de aktivt med marknadsföring. Deras 

målsättning är att så fort en kund är i behov av företagets varor så skall deras varumärke vara 

det första som de tänker på.  

Woodtechnique hävdar även att både intern och extern marknadsföring stärker företaget. 

Detta genererar bättre kommunikation med kunderna, vilket främjar relationerna som 

företaget har med kunder osv.  

4.3.3.1 Varumärke 

KST Infoservice: Under de senaste åren så har KST arbetat aktivt med varumärkesstrategier. 

Detta i form av att ta hjälp av en extern byrå (Din Byrå). KST menar att kompetensen är 

starkare utanför företaget och därför valde företaget att ta in någon utifrån. Dock är det viktigt 

att alla är medvetna om varför företaget arbetar med detta och hur det går. I deras arbete ingår 

DR-kampanjer, giveaways men även pressmeddelande. Givetvis även via deras hemsida och 

internet.  

Relationer bidrar enligt KST till att stärka varumärket. ”Goda relationer skapar 

rekommendationer och liknande och det gör att vi ständigt får ett bidrag med nya relationer” 

(Hall:2009). 

Woodtechnigue: Woodtechnique arbetar utifrån annonseringar i sitt arbete att stärka 

varumärket och på så sätt möta sina kunder. I annonseringen så utgår de ifrån sina värdeord så 

att de på så sätt skapar effekten att kunderna känner igen företaget. Ibland använder sig 

företaget även av olika former av events. 

Woodtechnique hävdar att relationer kan stäkra varumärket på ett ekonomiskt plan. ”Om vi 

får bättre relation med våra kunder så ökar ju chanserna att vi kan ta bättre betalt. Alltså i 

slutänden handlar ju allt om det, att få betalt” (Andersson:2009). 
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5. Analys 
Under det följande kapitlet presenterar vi den teoretiska begreppsgrunden som har varit till 

grund för vår analys av empirin. Nedan följer en redogörelse för begreppen 

marknadskommunikation, relationer, varumärke, relationsmarknadskommunikation och 

SWOT-analys.  

5.1 Marknadskommunikation 
Mårtensson (2009:17) menar att kommunikation är en viktig del av företagets verksamhet. 

Det är genom kommunikation som företaget kan skapa associationer kring sitt varumärke. Att 

Gummesson och Sederkvist Kommunikation och Din Byrå har en stor tilltro till 

kommunikationen och ser dess betydelse är så inte konstigt. Bland kundföretagen 

Woodtechnique och Din Byrå är även kunskapen om marknadskommunikation hög. 

De två konsultföretagen Sederkvist och Din Byrå rekommenderar att företaget arbetar med 

pressbearbetning och på andra sätt försöka påverka tidningar. Detta för att på så sätt får gratis 

publicitet för företaget. Enligt Mårtensson (2009:17) så kan marknadskommunikation ta sig 

utryck i sådana kanaler när ett företag vill kommunicera med sin publik, reklam är även ett 

sådant sätt. Din Byrå menar att det går att kommunicera med publiken genom olika former av 

annonser och liknande. Dock anser Din Byrå att företaget måste ställa sig frågan ”Vem är vår 

målgrupp?” för att få veta vilka kanaler som skall användas. Mårtensson (2009:91) skriver att 

arbetet med varumärket och dess positionering skall alltid utgå ifrån målgruppen och deras 

mål med att använda produkten. Det är ett vanligt problem bland företag att de enbart sätter 

tron till att synas överallt. Det är dock inte säkert att det är den bästa metoden för företaget. 

Detta är även något som Gummesson (2002:46-47) tar upp i och med sitt R nr. 23 (30R). Ett 

företag kan både gynnas och missgynnas av att använda sig av massmediekanaler i sin 

marknadskommunikation. Gummesson tar även upp i sin intervju att lokala företag kan ha 

svårt att finansiera stora reklamkampanjer, dock kan det vara i till hjälp för att skapa ett starkt 

varumärke. 

Enligt Mårtensson (2009:19) så är arbetet med C2C väldigt viktig del av 

marknadskommunikationen för att på så sätt skapa opinionsbildare som kan fungera som 

ambassadörer för varumärket och företaget. Detta är något som även Din Byrå reflekterar 

över och menar att når du den ”innersta målgruppen”, den ideala publiken så kommer dessa 

att fungera som ambassadörer för varumärket. Dock är detta något som Din Byrå härleder till 
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relationsmarknadskommunikation och ser det som en del arbetet med relationer. Sederkvist 

reflekterar även över detta faktum. Han pekar på att företaget måste vara tillmötesgående och 

hjälpa kunden med de problem som kan uppstå i relationen. Fungerar detta på ett bra sätt så 

blir kunden i sin tur som en ambassadör för företaget och då går det se dessa kunder som en 

extra säljkår. Sederkvist pekar även på att fenomenet word-of-mouth uppstår om företaget har 

arbetat bra med sina relationer, för då får fler en positiv bild av företaget. 

5.2 Relationer 
Enligt Gummesson (2002:16) så är en relation när två parter står i förbindelse med varandra 

och att de ingår ofta i ett nätverk. När dessa parter samverkar uppstår en interaktion mellan 

dessa två. Det råder en samstämmighet om vad en relation är i empirin, i praktiken. Samtliga 

kundföretag och konsultföretag anser att en relation är ett utbyte mellan parter där det 

förekommer ett givande och tagande. De understryker även vikten av att relationerna är 

långvariga. KST Infoservice menar att relationer är det viktigaste i både affärer och i 

privatlivet, det är det första vi skall tänka på när vi kliver ur sängen på morgonen. 

Woodtechnique menar att en viktig del av relationen är förtroende, att det finns ett förtroende 

mellan bägge parter. Detta är något som även Sederkvist och Din Byrå pekar på. Det är 

således grunden för en sund relation. Sederkvist beskriver detta som ärlighet i relationen. Din 

Byrå väljer att benämna det som tillit till den andra parten, att parterna vet var de har 

varandra. Din Byrå menar även att arbetet med relationer och kommunikation blir viktigare ju 

mindre marknaden är, för på en extremt lokal marknad vet alla vem du är. 

Sederkvist påpekar även att när det kommer till att skapa starka relationer på internet mellan 

en sajt och dess besökare så är nyckelord som trovärdighet och mervärde viktiga. Att 

besökaren får något tillbaka när den väljer att besöka sajten, att på så sätt även på internet blir 

ett givande och ett tagande. För att fördjupa relationen på internet så föreslår Sederkvist att 

sajten skall försöka att integrera besökaren i form av tävlingar och liknande. Din Byrå uppger 

även att det är viktigt att besökaren får något i gengäld, att de får ta plats på sajten och på så 

sätt bli integrerad. T.ex. i form av communitys. Din Byrå tycker att det även är viktigt att en 

sajt ständigt uppdateras, att det fylls på med innehåll. Således skall vad Mårtensson (2009:57) 

kallar för Produkten ständigt uppdateras.   

Echeverri och Edvardsson (2002:88-89) skriver att det kan vara svårt att se sina 

kundrelationer på ett bra sätt om inte företaget har ett relationsperspektiv. Företaget besitter 

ett stort kundkapital och om inte detta utnyttjas så försvårar det för 
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marknadskommunikationsarbetet. Det finns en stark medvetenhet bland respondenterna om 

kundens betydelse och hur relationen skall förvaltas. Särskilt bland de fyra respondenterna 

som tillhörde den privata sektorn och var verksamma i ”praktiken”. De beskriver sina 

relationer till kunderna som näst intill kärleksrelationer med samma form av omtanke. 

Echevveri och Edvardsson (2002:88-89) skriver att det finns tre olika sorters engagemang hos 

kunden, nämligen positivt engagerad, indifferent och negativt engagerad. I vilket fall så är 

fortfarande kunden en relation till företaget och bör ses som en kundrelation. Detta är något 

som även Sederkvist reflekterar över. Sederkvist säger att det kostar enbart 1 att förvalta en 

relation, 6 gånger så mer att skaffa en ny kund och 26 gånger så mer att få tillbaka en 

missnöjd kund. Echevveri och Edvardsson (2002:77) skriver att utvecklingen går mot en 

förståelse att det är mer lönsamt att sälja produkter till existerande kunder än att försöka locka 

nya kunder. 

Woodtechnique ser win-win konceptet som en självklarhet i en relation. Gummesson 

(2002:29) skriver att win-win är viktigt för att skapa en långvarig relation mellan företaget 

och kunden. Sederkvist ser även win-win som en nödvändighet för en lyckad relation. Får inte 

en av parterna något tillbaka så är det ingen bra relation, det handlar om att få och ge något. 

Din Byrå arbetar även aktivt med win-win konceptet och tar det till en ytterligare dimension. 

Genom det att ett företag får tillgång till deras nätverk så får de tillgång till andra parter som 

de kan knyta kontakt med och skapa nya relationer med. I och med det att båda parterna står i 

relation till Din Byrå så går det att t.ex. minska kostnaderna. Woodtechnique ser även 

fördelen med att deras kunder börjar integrera och att deras nätverk således blir betydelsefullt.      

5.2.1 Nätverk 

Ford et al. (2006:18) skriver att i ett nätverk så ingår alltifrån kunder och intressenter till 

konkurrenter och att marknadskommunikationen måste ha förståelse för nätverkets betydelse. 

Detta är något som även Din Byrå reflekterar över. Din Byrå anser att det ju mer kunskap 

företaget har om sina konkurrenter desto bättre kan företaget och arbeta med sin 

marknadskommunikation. Han befäster således nätverkets roll i 

marknadskommunikationsarbetat. Sederkvist belyser även nätverkets roll i 

marknadskommunikationsarbetet, speciellt när det rör sig om en lokal marknad. Enligt 

Sederkvist så är det viktigt att vara ute och nätverka i olika lokala nätverk för att skaffa 

kontakter och sprida sitt företag och varumärke. Ford et al. (2006:10) skriver att nätverk är 

dynamiska och påverkas av yttre och inre faktorer. Därför är det viktigt att förvalta 

relationerna som företaget har med olika aktörer inom nätverket. Den personliga kontakten är 
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viktig på en lokal marknad och en av grundpelarna är då att vara ute och visa upp sig. 

Gummesson menar att personkontakter är viktig för hur kunden skall uppfatta varumärket. 

Detta är även något som är viktigt i mindre företag. KST Infoservice arbetar aktivt med 

nätverksarbete genom att anordna olika former av workshops för att stimulera sitt nätverk. 

Din Byrå pekar även på att det är viktigt att när företaget skall bygga upp ett lokalt varumärke 

så är nätvärkandet en central aktivitet.      

5.2.2 Kundvård 

Det råder avvikande uppfattningar mellan praktikerna och teorin när det kommer till 

begreppet kundvård. Enligt Gummesson (2002:50) så är kundvård att sköta existerande 

kundrelationer och underhålla dessa. Fokus idag ligger på att vårda, bearbeta och utveckla 

befintliga kunder till ett företag. Detta är dock något som Sederkvist ställer sig emot och 

menar att kundvård är ett felaktigt perspektiv. Istället skall företaget se det som 

kundförvaltning, företaget skall förvalta relationerna, inte vårda dem. Kunderna är inte sjuka 

och relationen mellan företaget och kunden behöver således inte vårdas.   

5.2.3 Personal 

Grönroos (2007:35) skriver att arbetet med relationer och kommunikation är beroende av 

personalens attityder och engagemang om det skall lyckas eller ej. Gummesson pekar på att 

den personliga kontakten är viktig på en lokal marknad. Personalen blir då nyckelpersoner för 

varumärket, för det är de som bemöter kunderna och således de som är varumärket för 

kunderna. KST Infoservice pekar även på att personalen är en viktig del av varumärket. Trots 

att de har lagt ut större delen av sitt varumärkesarbete på Din Byrå så är det viktigt att alla i 

företaget är medvetna om varför de gör det. Sederkvist pekar på att i mindre företag så är 

många kunder knutna till en viss person på företaget och har således sin relation till denna 

person. På så sätt är denna persons attityd och inställning avgörande för relationen med 

kunden.  Gummesson (2002:46-47) menar med sitt R nr. 18 (30R) att den personliga 

kontakten har betydelse för marknadskommunikationen och då blir personalen 

nyckelpersoner. Gummesson uppger i sin intervju att när ett varumärke skall byggas upp så är 

det viktigt att utbilda personalen för att de är avgörande för hur kunderna skall uppfatta 

personalen, för det är personalen som har kontakt med kunderna. Detta blir framförallt väldigt 

viktigt på en lokal marknad. Dock anser Gummesson att större företag har en hög 

trovärdighet, respekt och blir då inte lika beroende av bra personal som ett lokalt företag. 
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5.3 Lokalt Varumärke 

Mårtensson (2009:79) skriver att varumärkesidentiteten är hur företaget vill bli uppfattade av 

sin målgrupp. Dock kan målgruppen ha en annan bild av företaget, vilket betecknas som 

image. Företaget skall med marknadskommunikationen försöka arbeta mot att dessa två olika 

bilder skall bli så lika som möjligt. Sederkvist hävdar att när det kommer till en lokal marknad 

är det viktigt att ha rent hus, att företaget t.ex. sköter sina betalningar. För att på så sätt 

motverka rykten om företaget. När marknaden är så koncentrerad som en lokal marknad så 

sprits ryktena väldigt fort. Detta leder således till att bilden av företaget ändras och att det inte 

uppfattas så som företaget önskar.  

Enligt Mårtensson (2009:83) skriver att en viktig del av arbetet med varumärket är att 

positionerna varumärket och finna dess territorium. De värden som företaget vill att 

varumärket skall förknippas med. Sederkvist reflekterar över detta och menar att det är viktigt 

att på en lokal marknad vara noga med var varumärket och att personen bakom syns. Det 

gäller således att välja vilka företeelser eller händelser som företaget vill att varumärkets skall 

förknippas med och på så sätt positionera det. Kapferer  (2008:10) skriver att det viktiga i 

varumärket är inte själva namnet, utan vilka associationer som väcks till varumärket. Den 

laddning som finns i varumärket är den som skall genera t.ex. ett köp. Således är valet av var 

varumärket syns viktigare än själva namnet. Detta är även något som Gummesson tar upp 

under sin intervju. En vanlig missuppfattning är att ett varumärkes innebörd enbart är 

logotypen. Varumärket består egentligen av en laddning som kan finnas i ett ord eller en 

symbol. Gummesson pekar även på att individens laddning till ett varumärke har sitt ursprung 

i individens erfarenhet av varumärket. Åter igen så är det viktigt att välja var varumärket 

förekommer så att det inte skapas en negativ laddning. 

Kapferer (2008:485-487) pekar dock på att det finns en svaghet med lokala varumärken när 

de lutar sig för starkt mot långvariga relationer. Då tenderar företaget att luta sig mot lojala 

kunder och produktutbudet tappar relevans och bli omodernt. Samtliga respondenter ser 

långvariga relationer som något positivt och nödvändigt för företagets existens. Sederkvist ser 

det som en fördel att hålla kvar befintliga kunder istället för att skaffa nya. Det är inte någon 

av respondenterna som reflekterar över farorna i att hålla fast vid trogna kunder för hårt. 

5.3.1 Parasociala relationer 

Gummesson (2002:143) pekar på att det finns flera olika dimensioner av relationer och inte då 

enbart mellan människor. Individer kan ha en relation till en symbol eller företeelse. Det kan i 
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det här fallet vara ett varumärke eller företag. Detta är något som Gummesson (2002:46-47) 

pekar på med sitt R nr. 13 (30R). Oftast så byggs denna relation upp av faktorer som t.ex. 

trevligt bemötande av personalen. Mårtensson (2009:266) pekar på olika former av relationer 

som individen kan ha till varumärket och som på så sätt påverka den parasociala relationen. 

Individen kan skapa sig en relation genom att vara integrerad i företaget genom att känna 

tillhörighet eller vara medlem av t.ex. en kundklubb. Enligt Din Byrå är detta en viktig aspekt 

att kunden blir delaktig i företaget och får tillgång till en krets, ett nätverk och på så sätt 

genom att känna tillhörighet får en stark relation till varumärket. Gummesson (2002:46-47) 

menar med sitt R nr 11 (30R) att detta är viktigt för att skapa långvariga relationer.  

5.4 Relationsmarknadskommunikation 
På en lokal marknad blir personen bakom företaget en nyckelperson för företagets 

marknadskommunikation. För människorna på marknaden har antingen en positiv eller 

negativ relation till personen. Din Byrå ger ett exempel på en lokal aktör som arbetar väldigt 

mycket med att framhäva personen bakom företaget, Pontuz Löfgren. När du i din 

marknadskommunikation är aktiv i olika nätverk så blir det du som person som förknippas 

med varumärket. Därför är det viktigt att uppträda korrekt i dessa sammanhang. Enligt Din 

Byrå så har Pontuz Löfgren ett bra rykte i Kalmar och detta leder till att aktörer vill göra 

affärer med hans företag. Gummesson (2002:46-47) pekar på i ett av sina R, nr. 4 att det är 

inte enbart ägaren eller VD i ett företag som blir ansiktet för varumärket på en lokal marknad. 

Företagets relationer skapas till största delen av den personal som har 

marknadskommunikationsuppgifter, samt övrig personal som möter kunderna har en viktig 

del i skapandet av relationen. Din Byrå anser att i vilken grad företaget är medvetna om sina 

relationer beror på ledaren och om denne har ett intresse i sådana frågor. Dock visar teorin att 

företaget måste ha en medvetenhet om att det inte enbart är ledaren som arbetar med 

relationsfrågor, utan alla medarbetare som har kontakt med kunderna är en del i detta.  

Gummesson (2002:46-47) pekar med sitt R nr. 14 (30R) på vikten av den icke-kommersiella 

rollen. Det är en viktig del av relationsmarknadskommunikationen på en lokal marknad att ha 

en relation till samhället och medborgarna. Din Byrå gav exempel på Pontuz Löfgren som 

arbetar med andra aktiviteter än mäkleri för att skapa vad Mårtensson (2009:57) kallar för 

mervärde och på så sätt bli en del av samhället. Detta blir en viktig del i varumärket. 

Gummesson reflekterar även över detta under sin intervju. Finns det resurser i företaget så kan 

det vara bra att t.ex. sponsra den lokala idrottsföreningen. Detta ger då bilden av att företaget 

är en god medborgare och en positiv del av samhället. 
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5.4.1 Relationsperspektivet 

Sederkvist uppger att det finns en medvetenhet bland många av hans kunder om 

relationsmarknadsföring, fast hos många så saknas även denna insikt. Detta är något som även 

Din Byrå uppger. Vissa av deras kunder har kunskap kring ämnet och är väldigt pålästa och 

vissa är inte det. Din Byrå säger även att kunskapen om begreppet är väldigt begränsad på en 

lokal marknad. På en lokal marknad handlar det snarare om sunt förnuft om hur företaget 

arbetar med sina relationer. Din Byrå menar att det ofta beror på personerna som är i ledande 

position. Har de ett intresse i arbetet med relationer och kommunikation så finns det en 

medvetenhet i företaget. Gummesson anser att storleken på företaget inte har någon betydelse 

för i vilken utsträckning företaget arbetar med relationsmarknadsföring. Hur de går tillväga 

skiljer sig även. Vissa företag lägger ner mycket tid på att utbilda personalen. Medans andra 

enbart har snabbat upp begreppet utan att reflektera kring det. Echeverri och Edvardsson 

(2002:47) tar upp denna problematik och menar att vi befinner oss i ett skifte mellan 

transaktionssynsättet och relationssynsättet. I transaktionssynsättet är fokus på försäljning och 

tidsaspekten är kort. Relationssynsättet har fokus på långvariga relationer och att företaget 

tjänar mer på att hålla kvar befintliga kunder än att skaffa nya. Det går således att urskilja att 

en del av konsultbyråernas kunder har gått över till att beakta deras förhållande till sina egna 

kunderna som långvariga relationer.   

Echeverri och Edvardsson (2002:46) skriver att för att ett företag skall lyckas ur ett 

relationsperspektiv med relationen med kunden så måste den interna kommunikationen även 

beaktas. För att kunden skall bli nöjd krävs det att de olika avdelningarna kommunicerar och 

samarbetar med marknadsavdelningen. Detta är även något som Gummesson (2002:46-48) tar 

upp i och med sitt R nr 4 (30R). Den övriga personalen på företaget blir kommunikatörer på 

deltid, alla är delaktiga i kommunikationsarbetet. Detta är även något som Woodtechnique 

reflekterar över och hävdar att det är viktigt att både intern och extern marknadsföring stärker 

företaget. Genom att ha en god kommunikation internt så förbättrar detta även relationen med 

kunden.   

5.5 SWOT-analysen  
Arbetet med SWOT-analysen är väldigt utbredd i praktiken. Sederkvist berättar att SWOT-

analysen är en viktig del i konsultarbetet för att kunna ta fram ett företags svagheter och 

styrkor. Han arbetar utifrån analysmetoden genom att intervjua personer i företaget. Ofta finns 

det en medvetenhet i företaget, men det är ingen som tar tag i dem. Genom att kartlägga 
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problemen så kan alla arbeta utifrån att lösa dem. Din Byrå säger att SWOT-analysen är viktig 

i en inledande fas av konsultarbetet. Det är viktigt att klartlägga företaget och dess omgivning. 

Enligt Armstrong och Kotler (2006:44) så är det viktigt att marknadskommunikatörer 

använder sig av analysmetoden för att skaffa sig en helhetsbild av företaget. Målet är att på så 

sätt kunna se hur företaget kan matcha sina styrkor till de attraktiva möjligheter som finns. 

Och samtidigt försöka att förebygga de interna svagheterna och de externa hoten. Din Byrå 

tycker att analysen är viktig för att kunna utforma en så bra marknadskommunikation som 

möjligt. 
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6. Diskussion 
I följande kapitel kommer vi att diskutera undersökningens utfall och de fakta som har kommit 

fram under arbetets gång. Vi kommer att föra ett resonemang kring undersökningens syfte 

och problemformulering.  

6.1 Lokal marknad 
Vi har under vår undersökning studerat ett intressant ämne. Relationsmarknadsföring är ett 

begrepp och ett förhållningssätt som är på tillväxt. Vi valde att studera att varumärke på en 

lokal nivå och därför kände vi oss manade att även ta in litteratur kring varumärkesstrategier 

och marknadskommunikation. På så sätt tillskrev vi relationsmarknadsföring fler dimensioner 

och vi tyckte att relationsmarknadskommunikation var en lämpligare term. I arbetat med 

relationer, kommunikation och varumärken går allt samman. Det är svårt att skilja på vad som 

är marknadsföring, varumärkesbyggande och kommunikationsfrågor. Det är tre områden som 

går hand i hand och därför ser vi ingen anledning att skilja dem åt, istället vill vi snarare föra 

dem samman. Med termen relationsmarknadskommunikation hittade vi ett förhållningssätt 

som kan omfatta alla tre delar.     

Det har varit vårt syfte att undersöka hur ett företag med hjälp av 

relationsmarknadskommunikation kan stärka sitt varumärke på en lokal marknad. Dock även 

att undersöka vad den lokala marknaden ställer för speciella krav.  Ur detta resonemang 

formulerade vi en av våra huvudfrågor: ”Skiljer sig arbetet med 

relationsmarknadskommunikation på lokal nivå i Kalmar i jämförelse med de generella 

teorierna?”. Den lokala marknaden är ingen isolerad marknad med särskilda spelregler. 

Däremot kan vi peka på en rad faktorer som har betydelse på den lokala marknaden och som 

en aktör måste ha i åtanke.  

I vår undersökning kan vi se följande faktorer som är av hög prioritet att beakta. Till att börja 

med kan vi se till den personliga faktorn. I mindre företag får personen bakom företaget en 

väldigt personligt involverad roll som avspeglas i varumärket. Han eller hon blir ett med 

företaget och varumärket. Har denna person dåligt rykte så drabbar det även företagets 

anseende. Detta är något vi mötte bland flertalet av våra respondenter och ett bra exempel på 

när personen bakom företaget kan gynna varumärket är en lokal fastighetsmäklare i Kalmar 

vid namn Pontuz Löfgren. Han driver ett gynnsamt företag och är omtyckt att göra affärer 

med. Löfgren är även ett bra exempel på en annan faktor som vi kan se är viktig att beakta på 

en lokal marknad i diskussionen kring relationer. Det är viktigt att vara en god medborgare 
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och således vara aktiv i samhället. T.ex. genom att sponsra lokala idrottsföreningar för att på 

så sätt visa att företaget bryr sig och vill bidra till samhället. En annan faktor som är viktig att 

tänka på när företaget agerar på en lokal marknad är att hålla så kallat rent hus. På en lokal 

marknad så sprids rykten väldigt fort och de flesta har koll på de andra aktörerna på 

marknaden. Det är då viktigt att vara noga med att räkningar och fakturor betalas i tid så att 

inte intressenter blir missnöjda och sprider sin uppfattning av företaget till andra aktörer. 

Dock tror vi att ryktesspridning kan både vara negativt och positivt för företaget. Sköts 

organisationen väl och att företaget är tillmötesgående mot sina kunder så sprids även denna 

positiva bild av företaget till andra aktörer. Detta leder in på ytterligare en viktig faktor, 

nämligen nätverket. Våra respondenter pekar på nätverkets viktiga roll i att skapa kontakter 

och bygga relationer. Detta knyter an till personen bakom företagets viktiga dess roll. Han 

eller hon representerar företaget i dess nätverk. Det blir då viktigt vilken bild han eller hon ger 

av företaget och hur personen väljer att utnyttja nätverkets potential. Ytterligare en faktor som 

vi tycker har betydelse i relationsarbetet som vi ser i både teorin och i praktiken är 

personalens viktiga roll i företaget. I ett litet företag så blir det personliga mötet väldigt viktigt 

för det är den bild som kunden får av varumärket. Således förknippas varumärket med 

personer och då inte enbart ägaren utan alla på företaget som möter kunden. Grönroos 

(2007:35) menar att personalens attityd och engagemang är avgörande om 

relationsmarknadskommunikationen skall lyckas eller inte. Även Gummesson befäster detta i 

sin intervju och menar att det är viktigt att utbilda personalen eftersom de har en avgörande 

roll för varumärkets skall uppfattas hos varumärket.  

När vi inledde denna undersökning hade vi inga förväntningar eller förhoppningar på att en 

lokal marknad skulle ställa några speciella krav. I efterhand kan vi heller inte påpeka att det 

råder speciella krav och spelregler. Däremot finns de faktorer som nämndes ovan som får 

extra betydelse på en lokal marknad och vi tycker att företaget bör försöka att på något sätt 

förhålla sig till alla aspekterna.  

6.1.1 Lokal vs. Global 

När vi började studera ämnet så blev vi förvånade över att det inte i teorin fördes någon 

diskussion kring det lokala. Teorierna var mer generellt inriktade och det förvånade oss. I 

dagens samhälle så har de globala aspekterna fått större spelrum och vi tror att dessa aspekter 

får uppmärksamhet på de lokala aspekternas bekostnad. Vi ser en riktning i samhället mot en 

strävan att alltid tänka globalt och vara gränsöverskridande. Detta anser vi leder till att det 

nära och lokala glöms bort. Den akademiska världen är inte ett undantag utan även den 
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påverkas av rörelserna i samhället. Vi tror då att detta kan påverka teorin inom 

relationsmarknadsföring och de lokala aspekterna tas inte i beaktande. Liknande tendenser ser 

vi genom att forskningen inom humaniora ofta innehåller ett genusperspektiv. Det är för oss 

en självklart att det även inom forskningen går trender.  En intressant aspekt kring detta 

påstående dök upp under intervjun med Gummesson. I sin teori har han utelämnat de lokala 

aspekterna trots att han i intervjun värnar om det lokala och ser dess viktiga roll. Gummesson 

påpekar att så länge vi är människor så kommer det personliga mötet var väldigt viktigt. Han 

framhäver även att det diskuteras mycket kring de globala aspekterna att de lokala glöms bort. 

Vi anser att det gamla uttrycket All business is local fortfarande är högaktuellt.  

6.2 Vibb Kalmar 
Hur kan relationsmarknadskommunikation stärka varumärket Vibb Kalmar? Detta var den 

andra frågan i vår problemformulering. Vi har i vår undersökning upptäckt att 

relationsmarknadskommunikation fungerar väl att arbeta med inom B2B och det är även där 

det är mest förekommande. Går det då att applicera detta på relationer mellan en lokal sajt 

(Vibb Kalmar) och dess besökare? Eller är konsumentmarknaden för komplex och för 

omfattande för att använda sig av relationsmarknadskommunikation? Går det att slå sig in på 

en lokal marknad med hjälp av relationer? 

Vi anser att relationer mellan besökaren och en lokal sajt i det här fallet Vibb Kalmar är 

otroligt viktig och bör beaktas och bearbetas. Det kan vara svårt att ha en nära relation med 

besökarna i och med det faktum att en sajt vänder sig till så många människor. Dock har vi 

upptäckt att det går att arbeta på många andra sätt med relationer och skapa samma effekt som 

om sajten hade en nära relation till besökaren. I vilket fall som helst, oberoende av vilken typ 

av verksamhet eller produkt företaget gör så är personen bakom företaget viktig. I det här 

fallet de som produceras och gör sajten. De är ett med varumärket och representerar det 

personligen. Det är viktigt att personerna bakom varumärket uppträder på ett korrekt sätt i 

förhållande till andra aktörer, så som Sederkvist anmärkte. Att företaget även håller så kallat 

rent hus. Det blir även viktigt att nätverka och sprida kunskapen om varumärket för att 

etablera varumärket bland de lokala aktörerna. 

Vibb Kalmar kan även dra stor nytta över de relationsaspekter som kom fram under intervjun 

med Din Byrå angående vikten av att definiera sin målgrupp. För att sajten skall kunna nå sin 

tilltänkta målgrupp så är det en bra strategi att försöka använda sig av opinionsbildare. 

Personer som har stort förtroende och högt anseende bland samhällets medborgare. Lyckas 
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sajten att tilltala den fåtaliga skaran så kan en positiv ryktesbildning uppkomma. Både 

Gummesson och Din Byrå uppger att massmediekommunikation kan vara ett bra sätt att få 

upp kunskapen om varumärket. Dock är det så som Din Byrå uttryckte det att produkten 

måste leva upp till den massmediala bilden. Går företaget ut med en omfattande kampanj så 

måste produkten även vara så omfattande att målgruppen inte blir besviken. Under 

undersökningen har även den goda medborgarens betydelse kommit fram. Att försöka slå sig 

in och bli en del av samhället är viktigt när aktören vill bli ett etablerat varumärke på 

marknaden. Att t.ex. och sponsra lokala evenemang och visa att varumärket bryr sig om 

samhällets utveckling och på sätt vinna förtroende bland medborgarna.  

Vi anser även att Vibb Kalmar bör göra sidan användarvänlig, vilket Gummesson pekar på. 

Din Byrå trycker på att det är viktigt att göra besökaren integrerad. Detta är två faktorer som 

Vibb Kalmar bör beakta och arbeta för. Det vore bra om sajten kunde försöka att utveckla 

något system som gör användarna delaktiga. T.ex. att de får lägga upp egna bilder, skriva 

egna texter och förmedla sitt budskap och även att kunna kommunicera med andra användare. 

6.3 Relationer   
Vi har i vår undersökning upptäckt att förståelsen för relationens roll är väldigt utbredd och de 

respondenter vi har intervjuat har en sund syn och arbetar aktivt med relationer. T.ex. så såg 

både konsultföretagen (Sederkvist och Din Byrå) och kundföretagen (Woodtechnique och 

KST Infoservice) win-win konceptet som en självklar del i en lyckad relation. Dock är det 

svårt att se vad företagen rent konkret gör i sitt arbete med relationer. Detta eftersom mycket 

av arbetet med relationer görs utifrån det sunda förnuftet. Det är en självklarhet att företaget 

skall värna om sina kunder och ständigt förvalta relationen. Vi anser att det finns en fara i att 

enbart agera utifrån sitt sunda förnuft. För att relationsmarknadskommunikation skall bli så 

effektiv som möjligt så bör företaget sätta sig in i relationsaspekterna och vara kritiska mot sig 

själva för att på så sätt spetsa sina relationsstrategier. För det kan vara svårt att dra gränsen 

mellan vad som är arbete och privata relationer. Särskilt på en lokal marknad där relationerna 

byggs upp mellan människorna bakom varumärket.    

6.3.1 Långvariga relationer 

Det finns en utbredd förståelse för långvariga relationers betydelse. T.ex. så förklarade 

Sederkvist att det kostar sex gånger mer att finna en ny kund än att hålla kvar en gammal. Vi 

förespråkar att företag skall arbeta för att ha långvariga relationer. Kärnan i en relation är 

förtroende och ömsesidigt utbyte och om detta uppfylls så finns det alla förutsättningar för att 
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en relation skall bli långvarig. Dock ser vi en viss fara i att enbart ha ett fokus på långvariga 

relationer. Företaget skall alltid sträva efter att expandera och finna nya kunder. Det finns en 

fara i att företaget blir hemmablinda i de nära relationer som de har med ett fåtal kunder. 

Kapferer (2008:485-487) menar att det finns en svaghet i lokala varumärke, de tenderar att 

luta sig mot lojala kunder. Detta kan på så sätt hämma produktutveckling och nytänkande. Vi 

anser att särskilt för en aktör som Vibb Kalmar som har sin verksamhet på internet är det 

väldigt viktigt att ständigt utvecklas för att inte bli omodern. Förändringar är en nödvändhet 

för tillväxt. 

6.3.2 Parasociala relationer 

I faktorer som presenterads inledningsvis av diskussionen så ställs den personliga kontakten i 

fokus. Det går dock att ifrågasätta detta genom att ställa sig frågan vem är det som besökaren 

eller målgruppen egentligen har en relation till? Måste den vara till en person i företaget eller 

kan det vara till sidan och varumärket som sådan? Vi anser att på en lokal marknad måste 

båda aspekterna vägas samman och tas hänsyn till. Det är viktigt att personerna bakom 

varumärket uppträder så som de vill att varumärket skall kommuniceras. En lokal marknad är 

så pass begränsad att ofta så vet besökaren vem du är. Dock anser vi att besökaren även har en 

relation till sidan som i vissa fall kan vara starkare. De förhåller sig således till varumärket 

och innehållet på sajten. Vilken av de två olika relationerna som är viktigast kan inte vi svara 

på, dock tror vi att det kan vara svårt att se vilken som är viktigast att beakta. Utan de måste 

båda vara samstämmiga och kommunicera samma bild så att identitet och image kan stämma 

överens. 

6.4 SWOT-analys   
SWOT-analysen är ett instrument som vi under vår undersökning har sett används flitigt i 

praktiken. Vi kan se att både konsultföretagen arbetar aktivt med denna analysmetod, vilket vi 

ser som positivt när ett företag skall utforma en effektiv relationsmarknadskommunikation. 

Det är en viktig del i kommunikationsarbetet att ha en kunskap om företagets styrkor och 

svagheter för att på så sätt spetsa sin marknadskommunikation och göra den än mer effektiv. 

6.5 Resultat 
Följande stycke är en kort redogörelse för det resultat som framgått i undersökningen. 

Undersökningen visar fyra faktorer som blir viktiga att beakta på en lokal marknad:  

• Personerna bakom företaget/varumärket får en betydande roll.  
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• Företaget bör arbeta aktivt med sitt nätverk. 

• Ryktesspridning har stor effekt på en lokal marknad. Personerna bakom företaget bör 

därför uppträda korrekt för att undvika negativ ryktesspridning. 

• Företaget bör vara en god medborgare.  

Undersökningens betydelse för Vibb Kalmar: 

• Personerna bakom Vibb Kalmar bör beakta sin roll och bli ett med varumärket. 

• Vibb Kalmar bör sponsra lokala evenemang för att visa sitt intresse för samhället. 

• Vibb Kalmar bör definiera sin målgrupp tydligt. 

• Vibb Kalmar bör försöka nå fram till en ”inre krets”. En ideal målgrupp och besökare 

som fungerar som opinionsbildare och påverkar den stora massan. 

• Vibb Kalmar bör göra användaren mer delaktig. 

 

6.6 Vidare forskning 
För att utveckla undersökningen hade det varit intressant att göra den mer omfattande och 

intervjua fler respondenter för att på så sätt göra undersökning mer generaliserbar. Detta 

skulle t.ex. gå att göra genom att antingen intervjua fler respondenter i Kalmar eller att 

utvidga studien så att den omfattar flera städer med liknande lokalt mönster. Detta för att på så 

sätt se om samma aspekter beaktas i de olika städerna eller om de är specifika för Kalmar. 

Det skulle även vara intressant att gå djupare in på den parasociala aspekten vi tagit upp i vår 

undersökning och undersöka vem besökaren egentligen har starkast relation till, 

personen/företaget bakom sajten eller till just sajtens innehåll? Vidare frågor att undersöka 

skulle kunna vara hur stor betydelsen personliga relationer har på internet. Finns det stora 

fördelar som kan skapas med tanke på trovärdighet och besökares lojalitetsnivå? Eller 

behöver vi inte ta hänsyn till relationer över huvudtaget på internet? Frågan kring parasociala 

relationer blir extra intressant i diskussionen kring internet. Det finns en rad företeelser och 

sajter på internet som många användare har en relation till, samtidigt som de inte har någon 

aning vem som finns bakom dem. T.ex. Facebook och Twitter, men även olika former av 

nyhetskanaler. Finns det en skillnad mellan om sajten är lokal eller global? Är det personliga 

således alltid viktigt i det lokala? Det finns en rad frågor forskaren kan ställa sig i ett sådant 

outforskat område som parasociala relationer på internet.  
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I och med denna undersökning så myntade vi begreppet Relationsmarknadskommunikation. 

Det hade varit intressant att i vidare forskning försöka utvidga begreppet och undersöka dess 

möjligheter att bli ett etablerat och använt begrepp. Vi ser svårigheter att i framtiden skilja 

arbetet med kommunikation, marknadsföring och varumärken åt. Begreppets roll i detta hade 

då varit intressant att undersöka. 

6.7 Användning 
Vår undersökning beaktar de lokala aspekterna och kan därför vara intressant för företag eller 

andra aktörer som är aktiva på en lokal marknad. För att på en lokal marknad kunna spetsa sin 

relationsmarknadskommunikation kan det vara bra att begrunda våra aspekter som vi lyfter 

fram. De ger råd och insikter om vilka speciella insatser som är användbara för ett lokalt 

företag. Vår undersökning skulle även kunna ligga till grund för hur Vibb Kalmar kan 

använda sig av relationsmarknadskommunikation för att stärka sitt varumärke. 

Det har även varit vår avsikt med undersökningen att väcka en tanke hos personer som arbetar 

med marknadskommunikativa frågor.  
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7. Bilagor 
I följande kapitel finns samtliga intervjuguider som användes vid intervjuerna med 

respondenterna. De följer den ordningen från akademisknivå ner till kundnivå.  

7.1 Intervjuguide – Evert Gummesson  
1. På vilket sätt kan Relationsmarknadsföring stärka ett varumärke? 

2. På vilket sätt kan man initialt arbeta med relationsmarknadsföring när man ska bygga 
upp ett lokalt varumärke? 

3. Hur skiljer sig arbetet med relationsmarknadsföring åt när man vänder sig till 
konsumenter, till skillnad från affärskunder? 

4. Är synen på relationsmarknadsföring likadan i praktiken som i teorin? 

5. Hur utbrett är relationsmarknadsföring i praktiken?  

6. Skiljer sig arbetet med relationsmarknadsföring åt på en lokal marknad till skillnad 
från en nationell eller global marknad?  
 - (Vad kan det bero på?) 

7. Finns det några delar (30R) av relationsmarknadsföring som blir extra viktiga när man 
tilltalar en lokal marknad?   

8. Tror du att det är vanligt att man använder sig av relationsmarknadsföring på en lokal 
nivå? 

9. Tar relationsmarknadsföring hänsyn till genusperspektivet? 

10. Hur ser du på relationen mellan en marknadsföringskonsult och dess uppdragsgivare?  

11. Berätta hur du ser på relationerna mellan en sajt (hemsida) och dess besökare?   

12. Hur kan man underhålla och skapa starka relationer med sina besökare internet? 

13. Har du förslag på hur man kan interagera en besökare på internet på ett sätt som ökar 
relationen mellan sajt och besökare? 

14. Genom vilka åtgärder kan en lokal nyhetssajt bli en del av samhället? 

15. Vilka marknadsföringskanaler skall man använda sig utav för att skapa starka 
relationer? Från interpersonell kommunikation till massmedia? 

7.2 Intervjuguide - Sederkvist Kommunikation, Din Byrå 
1. Vad är viktigt när man ska bygga upp ett lokalt varumärke?  

2. Vilka marknadsföringskanaler skall man använda sig utav för att skapa starka 
relationer? Från interpersonell kommunikation till massmedia? 

3. Vad är en relation för dig? 

4. Hur arbetar ni för att skapa långvariga relationer för era kunder? 
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5. Hur ser du på win-win konceptet? 

6. Hur råder du dina uppdragsgivare att arbeta med relationer?  

7. Hur ser du på begreppet ”SWOT-analys”?  

8. Ställer en lokal marknad några speciella krav på arbetet med relationer och 
kommunikationen?  

9. Vilken bild har dina kunder av relationer och relationsmarknadsföring? Finns det en 
medvetenhet?  

10. På vilket sätt kan relationer och Relationsmarknadsföring stärka ett varumärke? 

11. På vilket sätt kan man initialt arbeta med relationsmarknadsföring när man ska bygga 
upp ett lokalt varumärke? 

12. Hur skiljer sig arbetet med relationsmarknadsföring åt när man vänder sig till 
konsumenter, till skillnad från affärskunder? 

13. Skiljer sig arbetet med relationsmarknadsföring åt på en lokal marknad till skillnad 
från en nationell eller global marknad?  

14. Hur ser du på genusperspektivet i ert arbete? 

15. Hur kan man underhålla och skapa starka relationer med sina besökare internet? 

16. Har du förslag på hur man kan interagera en besökare på internet på ett sätt som ökar 
relationen mellan sajt och besökare? 

7.3 Intervjuguide – KST Infoservice & Woodtechnique 
1. Hur ni för att stärka ert varumärke?  

2. Vad är en relation för dig? 

3. Vad har ni för tankar kring nätverksskapande mellan ert företag och era kunder?  

4. Hur ser du på att skapa långvariga relationer med era kunder? 

5. Hur ser du på win-win konceptet? 

6. Vilken syn har du på marknadsföring i er organisation? Är det något ni arbetar med?   

7. Kan marknadsföring stärka företaget? På vilket sätt?  

8. Ställer en lokal marknad några speciella krav på arbetet med relationer och 
kommunikationen? I så fall vilka?  

9. På vilket sätt kan relationer stärka ert varumärke?? 

10. Skiljer sig arbetet med relationer åt om man har en lokal kund eller en 
nationell/internationell kund? 
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